
 

 

   Traduceri patristice 
 

                               vol. 5 
 

  
 

              Teologie pentru azi 
                     București 
                        2015 

 

 

  



 

 

Traduceri patristice 
 

vol. 5 
 
 
 
 
 
 

 
Traduceri și comentarii de 

 
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș 

și 
Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teologie pentru azi 
București 

2015 
 



 

 

 

    Sfântul Augustin, Episcopul Hipponei, 
 

   (13 noiembrie 354-28 august 430, 
pomenit la 15 iunie în Biserica Ortodoxă) 

 
          Despre Sfânta Treime 

                   [cartea a 3-a și a 4-a] 
 



 

 

     Sfântul Augustin, Episcopul Hipponei, 

                
                    Despre Sfânta Treime1 

                   [cartea a 3-a] 
 
 
                 Prefață/ introducere 
 
 
1. Cei care vor pot să mă creadă că prefer 

să mă ocup cu cititul, decât să impun altora să 
citească. Iar cei care nu vor să creadă aceasta, 
dar care și pot, și vor să verifice, [atunci] să 
primească să li se răspundă prin cele pe care le-
am aflat citind. 

[Pe acestea le-am aflat] fie datorită cău- 
tărilor mele, fie din cauza întrebărilor altora. Pe 
care este nevoie să le suport, în virtutea 
caracterului meu, pe care îl port în slujirea lui 
Hristos, și a râvnei de care sunt înflăcărat 
[inardesco], [prin convingerea] că credința 
noastră trebuie apărată/ întărită împotriva 
greșelilor oamenilor trupești și sufletești [carna- 
lium et animalium]2. Și [aceștia ar trebui] să 

                                           
1 Text tradus și comentarii de Dr. Gianina Maria-

Cristina Picioruș.  
Traducerea s-a făcut conform edițiilor: 
1. Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis 

Episcopi, De Trinitate, PL, vol. 42, col. 867-912.  
2. Saint Augustine, The Trinity, translated by 

Stephen McKenna, in col. The Fathers of the Church 
[FC 45], Pub. The Catholic University of America 
Press, Washington, 1963, p. 95-173.  

2 Care nu sunt duhovnicești, care se lasă purtați 
de dorințele trupului sau de sentimente. 
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înțeleagă cât de ușor mi-ar fi să mă rețin de la 
această muncă. Și, de asemenea, cât de bucuros 
aș putea lăsa condeiul meu să aibă odihnă.   

[De asemenea, să înțeleagă strădania 
noastră, chiar] dacă cele pe care le-am citit, 
despre aceste lucruri, nu sunt suficient de înalte 
în cuvântarea/ predica în [limba] latină sau nu 
se găsesc sau cel puțin nouă ne-a fost greu să le 
găsim.  

Iar [, pe de altă parte,] nouă nu ne este 
prea familiară limba greacă, încât să putem fi în 
stare să citim și să înțelegem asemenea lucruri 
din cărți[le în limba greacă], ca să fim luminați 
în orice chip folositor. [Dar] totuși, din câteva 
excerpte din ele, care ne-au fost traduse, nu mă 
îndoiesc deloc că ele conțin tot ceea ce noi 
căutăm spre folos.  

Dar nu pot să rezist [dorințelor] fraților 
mei, atunci când îmi cer degrabă, după legea 
[iubirii], prin care am devenit slujitorul lor, ca 
să-i slujesc din destul, mai ales în studiile lor în 
Hristos, [care sunt] vrednice de laudă. [Pentru 
că trebuie să-i slujesc,] prin cuvântul și con- 
deiul meu, care sunt înjugate împreună, în 
mine, și conduse prin iubire. 

Și eu însumi mărturisesc că, scriind, m-am 
învățat multe [lucruri], pe care nu le știam.  

[Și, de aceea,] această muncă a mea nu 
trebuie să fie privită ca ușoară, [nici făcută] de 
vreun [om] trândav și [nici] de către [unul] 
foarte învățat. Pentru că este nevoie de mulți 
care sunt harnici și de mulți care sunt neîn- 
vățați, între care [sunt] și eu, și care nu sunt 
neimportanți, [fiecare] în parte. 
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Așadar, [fiind] acum mult sprijiniți și 
ajutați de cele pe care le-am citit [și care au 
fost] scrise de alții, despre aceste lucruri, am 
judecat, asumându-ne, să putem cerceta evla- 
vios și să discutăm cele care se pot [cerceta și 
discuta] despre Treime, despre unul Dumne- 
zeu Cel mai presus de toate și mai presus de 
toate bun [uno summo summeque bono Deo], 
El Însuși încurajându-ne ca să cercetăm și 
ajutându-ne ca să vorbim. 

Încât, dacă alte cărți nu sunt în acest fel 
scrise [și răspândite], ca să le aibă și să le 
citească aceia care ar vrea și ar fi în stare, dar 
dacă [ele] totuși există, [atunci] cu atât mai ușor 
pot fi găsite de oricine, cu cât vor putea fi mai 
multe astfel [de cărți]. 

 
2. Dacă, de obicei, pentru toate cărțile 

mele doresc nu numai un cititor evlavios, ci și 
un critic, care să gândească liber [liberum 
correctorum], cu atât mai mult pentru aceasta, 
în care [prevalează] însăși mărimea proble- 
melor. Încât aș vrea ca [această carte] să poată 
să aibă tot atât de mulți care să întrebe [despre 
ea], pe cât sunt cei care au obiecții [la adresa 
ei]. 

Dar totuși, precum nu doresc să-mi fie 
fidel/ îndatorat cititorul meu, tot la fel nu 
doresc nici criticul să fie [îndatorat] lui însuși3. 
Acela4 să nu mă iubească mai mult decât 
iubește credința catolică/ universală [a Biseri- 

                                           
3 Să nu aibă prejudecăți la adresa autorului și a 

cărții sale, ci să fie liber în gândire. 
4 Cititorul fidel, încrezător. 
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cii], iar acesta5 să nu se iubească pe sine mai 
mult decât iubește adevărul credinței. 

Precum aceluia zic: să nu dorești să fii 
credincios cărților mele așa cum ești Scriptu- 
rilor canonice, așa și ție, care nu ai crezut când 
ai găsit [ceva în Scripturi]: crede fără îndoială.  

Dar dacă în acelea [, în cărțile mele, ai 
găsit ceva] de care nu ai fost sigur, să nu dorești 
să-l reții cu adevărat, decât doar în cazul în care 
ai înțeles fără îndoială. 

Astfel, acestuia [din urmă] îi zic: să nu 
corectezi cărțile mele după părerea sau după 
încordarea [contentione] ta [mentală], ci după 
dumnezeiasca învățătură sau după cugetarea 
cea neclintită [inconcussa ratione].  

Iar dacă înțelegi că în ele există adevărul, 
[el] nu este al meu, ci, înțelegându-l și iubindu-
l, este și al tău, [ca] și al meu.  

Însă dacă vei găsi ceva fals, greșeala a fost 
a mea, dar acum ferește-te, ca să nu fie [gre- 
șeala] nici a ta și nici a mea. 

 
3. Prin urmare, această a treia carte își face 

începutul din punctul în care a ajuns cea de-a 
doua.  

Căci am ajuns la aceasta, ca să dorim să 
arătăm, așadar, că Fiul nu este mai mic decât 
Tatăl, din cauză că Acela [, Tatăl,] L-a trimis, iar 
Acesta [, Fiul,] a fost trimis. Și nici Duhul Sfânt, 
așadar, nu este mai mic decât Amândoi, din 
cauză că citim în Evanghelie că a fost trimis de 
Acesta și de Acela6 [In. 15, 26]. 

                                           
5 Criticul. 
6 Duhul Sfânt a fost trimis în lume de la Tatăl, de 

către Fiul. 
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Ne-am asumat [deci] să cercetăm acestea: 
unde era Fiul [, ca Dumnezeu,] atunci când a 
fost trimis acolo [, pe pământ], pentru că [ni se 
spune că] în această lume a venit și „în această 
lume era” (In. 1, 10).  

Și, de asemenea, unde era și Acesta, Duhul 
Sfânt, când acolo [, în lume, a fost trimis], 
pentru că „Duhul Domnului a umplut lumea/ 
cercul pământului și Cel ce ține toate cunoaște 
glasul [oricărui om]”7 (Înțel. lui Sal. 1, 7). 

Și, de aceea, [vom cerceta] dacă a fost 
trimis Domnul, pentru că din ascundere [a ieșit 
și] S-a născut cu trup [ex occulto in carne natus 
est] și, din sânul Tatălui [de sinu Patris], ca și 
cum S-ar fi pogorât lin [tanquam egressus], S-a 
arătat ochilor omenești, în chipul robului8. 

Și, de asemenea, [dacă a fost trimis] Duhul 
Sfânt, pentru că și El a fost văzut ca o 
porumbiță, sub o formă trupească [la arătare] 
(Mat. 3, 16) și ca limbi de foc împărțite (F. Ap. 2, 
3).  

Încât Acesta a fost trimis lor [, adică] în 
vederea celor muritori, într-o oarecare formă 
trupească, purcezând din ascunderea duhovni- 
cească [de spirituali secreto procedere]. 

Și pentru că Tatăl nu a făcut [aceasta: nu 
S-a arătat], ci numai a trimis, de aceea nu se 
spune despre El că a fost trimis. Apoi, 

                                           
7 Spiritus Domini replevit orbem terrarum et Hoc 

quod continet omnia scientiam habet vocis. 
În LXX: o[[ti Pneu/ma Kuri,ou peplh,rwken th.n 

oivkoume,nhn kai. to. Sune,con ta. pa,nta gnw/sin e;cei fwnh/j/ 
Pentru că Duhul Domnului a umplut lumea și Țiitorul 
a toate are cunoașterea glasului (Înț. lui Sal. 1, 7). 

8 În mod întrupat.  
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cercetarea [noastră] este: de ce nu este și Tatăl 
numit trimis, uneori, dacă El era arătat prin 
acele forme/ vederi trupești [species corporales], 
care au apărut ochilor celor din vechime 
[antiquorum]9?  

Iar dacă [nu Tatăl, ci] Fiul era arătat 
atunci, de ce [Fiul] a fost numit trimis numai 
după [întrupare], „când a venit plinirea vremu- 
rilor, ca să Se nască din femeie” (Gal. 4, 4)? Din 
moment ce și înainte a fost trimis, atunci când 
s-a arătat sub acele forme trupești10.  

Sau, dacă nu e corect [ca Fiul] să fie numit 
trimis, decât numai după ce „Cuvântul S-a făcut 
trup” (In. 1, 14), atunci de ce citim că Duhul 
Sfânt a fost trimis, a Cărui întrupare în acest 
mod [, ca a Fiului,] nu s-a produs [niciodată]? 

[Iar] dacă, într-adevăr, prin acele arătări 
din vechime [antiquas demonstrationes], nu S-a 
arătat nici Tatăl și nici Fiul, ci Duhul Sfânt, de 
ce atunci este El numit trimis [numai acum, la 
Botez și la Cincizecime], de vreme ce, în aceste 
moduri [illis modis], a fost trimis și mai înainte? 
Apoi, pentru ca acestea să fie discutate cu cea 
mai mare grijă/ atenție, am făcut o împărțire: 
am făcut [deci] o întrebare în trei părți 
[tripartitam], din care o parte a fost explicată în 

                                           
9 Sfântul Augustin a vorbit, până acum, despre 

vederile duhovnicești ale Sfinților Profeți Avraam, 
Moisis și Daniil. Dar și despre vederea Sfinților Proto- 
părinți Adam și Eva, după cădere, și despre vorbirea 
lor cu Dumnezeu. 

10 Facem din nou precizarea: Sfântul Augustin se 
referă la vederi duhovnicești ale unor taine care s-au 
revelat Sfinților având forme/ închipuiri trupești. 
Sfântul Augustin vorbește însă în mod concis, atunci 
când le numește mereu: forme trupești.  
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cartea a doua, iar celelalte două au rămas [de 
discutat]. Despre care, în ordine, vom urma să 
vorbim. 

Acum, adică, este cercetată și tratată 
[această problemă: dacă] în acele forme și 
vedenii trupești din vechime [in illis antiquis 
corporalibus formis et visis], nu S-a arătat 
numai Tatăl și nici numai Fiul și nici numai 
Duhul Sfânt. Ci fie Domnul Dumnezeu, în mod 
nediferențiat [indifferenter], prin Care se înțe- 
lege însăși Treimea [Trinitas ipsa], fie oricare 
persoană din Treime, pe Care [este posibil] să O 
arate lectura indiciilor circumscrise/ evidențiate 
în text.  
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Capitolul I 
 
 
4. Acum deci, să cercetăm ceea ce va 

urma. Căci [această întrebare] este pusă în al 
doilea rând, în acea împărțire: dacă o creatură a 
luat ființă [formata sit] numai pentru această 
lucrare, prin care Dumnezeu era arătat în 
vederi/ în chipuri [aspectibus] ochilor omenești, 
așa după cum a judecat [El] a fi oportun atunci.  

Sau [dacă] au fost trimiși pentru aceasta 
Îngeri, care de acum erau [creați], ca să vor- 
bească [ca] din persoana Domnului [ex persona 
Dei], asumându-și o formă trupească a creaturii 
trupești [corporalem speciem de creatura cor- 
porea], pentru folosul slujirii lor. 

Sau [dacă] însuși corpul lor, [al Îngerilor,] 
care nu sunt supuși [acestuia], ci stăpânesc 
[peste el, acesta fiind] supus [voinței lor], se 
schimbă și se transformă în chipurile pe care 
[ei, Îngerii] le doresc, făcute proprii și în măsură 
[să slujească] pentru faptele lor, după cum 
Creatorul le-a dat lor putere. 

Odată discutată această parte a problemei, 
pe cât ne va da Domnul, rămâne de văzut, în 
fine, aceea pe care am stabilit să o cercetăm: 
dacă Fiul și Duhul Sfânt au fost trimiși și 
înainte – și dacă este așa, ce diferență este între 
acea trimitere [din Vechiul Testament] și aceea 
despre care citim în Evanghelie – sau dacă 
niciunul dintre Ei nu a fost trimis, decât fie 
atunci când Fiul S-a făcut [om] din Fecioara 
Maria, fie când Duhul Sfânt S-a arătat în chip 
văzut: ori în porumbiță, ori în limbi de foc. 
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5. Dar mărturisesc că depășește puterea 
intențiilor mele [a cerceta] dacă Îngerii, păs- 
trând [în același timp] calitatea duhovnicească 
a trupurilor lor, prin care lucrează în mod tainic 
acestea, își asumă [ceva] din elementele cele 
mai de jos și mai grele, pe care le adaptează lor 
înșiși, ca și cum ar schimba un veșmânt 
oarecare, transformându-se în orice chipuri tru- 
pești ar dori, acestea [fiind] chiar adevărate, așa 
cum Domnul a preschimbat apa adevărată în 
vin adevărat (In. 2, 9).  

Sau [dacă] trupurile lor înșiși le transformă 
în ceea ce vor, acomodate cu ceea ce [ei] 
lucrează. 

Dar oricum ar fi acestea, nu țin de 
discutarea problemei de față.  

Și în ceea ce le privește pe acestea, întrucât 
sunt om, nu le pot înțelege prin nicio expe- 
riență [omenească], precum Îngerii care lu- 
crează acestea. Iar ei cunosc mai mult decât 
cunosc eu, în ce măsură se poate schimba 
trupul meu, prin actul voinței mele, fie că am 
cunoscut [aceasta] în mine, fie de la alții. 

Nu este nevoie a spune acum în care 
dintre acestea totuși cred și nici nu se cere să o 
dovedesc pe baza autorității Dumnezeieștii 
Scripturi. Și ar fi predica [și] mai lungă datorită 
unui lucru, pe care nu îl reclamă problema de 
față. 

 
6.  Acum este de văzut aceasta: dacă, lu- 

crând atunci Îngerii și arătându-se ochilor 
omenești acele forme trupești și sunând în 
urechi[le oamenilor] acele glasuri, dacă [, deci,] 
însăși creatura sensibilă, slujind prin ascultare 
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Ziditorului/ Întemeietorului [Conditori] [ei], s-a 
schimbat în ceea ce era nevoie pentru vremea 
[respectivă], precum este scris în cartea 
Înțelepciunii:   

„Căci creatura, slujindu-Ți Ție, Făcă- 
torului, se încordează pedepsitor [extenditur in 
tormentum] împotriva celor nedrepți și se face 
mai lină [lenior] [în fața] celor care se încred în 
Tine, spre a le face bine/ a le sluji. De aceea, 
acolo și atunci schimbându-se în toate [in 
omnia se transfigurans], slujea harului Tău a 
toate hrănitor, după voința acelora care Te 
doreau [ad voluntatem horum qui Te desidera- 
bant]” (Înț. lui Sal. 16, 24-25). 

Căci puterea voinței lui Dumnezeu ajunge, 
prin intermediul făpturii spirituale, până la 
exprimări vizibile și sensibile, specifice creaturii 
trupești. 

Căci unde nu produce, [tot] ceea ce vrea, 
Înțelepciunea lui Dumnezeu cel atotputernic? 
[Căci Ea este Cea] care „se întinde cu putere de 
la [o] margine [până] la [altă] margine [a lumii] 
și le orânduiește pe toate într-un mod plăcut/ 
dulce” (Înț. lui Sal. 8, 1).  
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Capitolul II 
 
 
7. Dar alta este ordinea naturală în [ceea ce 

privește] transformarea și mutabilitatea corpu- 
rilor, care, deși slujește, de asemenea, la 
porunca lui Dumnezeu, totuși a pierdut admi- 
rația [noastră] pentru repetitivitatea mișcării. 

Așa sunt cele care se schimbă [mutantur] 
în cer, pe pământ și pe mare, fie foarte repede, 
fie la intervale, oricum nu prea mari de timp, 
sau lucrurile care răsar și apun [sive nascenti- 
bus, sive occidentibus rebus] sau altele care 
apar [mereu] altfel și altfel [, care se modifică 
perpetuu]. 

Deși sunt și altele care vin, e drept, din 
aceeași ordine [naturală], totuși sunt mai 
neobișnuite, din cauza intervalului de timp mai 
lung [la care se repetă]. Care totuși îi uluiesc pe 
mulți, [dar] sunt cunoscute de către cei care 
cercetează [lucrurile] acestei lumi [hujus sae- 
culi]. Și, odată cu progresul generațiilor, fiindcă 
se repetă adesea și fiind cunoscute mai multora, 
acestea sunt mai puțin uimitoare.  

Așa sunt eclipsele [defectus luminarium] și 
anumite feluri de stele, care apar rar, și 
mișcările de pământ/ cutremurele și nașterile 
ciudate/ monstruoase [monstruosi] ale vietă- 
ților și oricare alte lucruri asemănătoare. 

Nimic dintre acestea nu se face fără voia 
lui Dumnezeu, dar acest lucru nu se descoperă 
majorității [oamenilor]. 

Și, așa, s-a îngăduit [licuit] vanității 
filosofilor, ca să atribuie și aceste întâmplări 
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altor cauze: fie adevărate, dar aproximative11 – 
căci nu pot să vadă în întregime cauza 
superioară tuturor celorlalte lucruri, care este 
voința lui Dumnezeu –, fie false. 

Și [au ajuns la raționamente false], cu 
adevărat, nu prin însăși studierea lucrurilor 
materiale și a fenomenelor [pervestigatione 
corporalium rerum atque motionum], ci prin 
presupunerea și gândirea lor eronată. 

 
8. Voi vorbi, dacă voi putea, bineînțeles, 

prin intermediul exemplificării, pentru ca 
acestea să fie mai deslușite.  

Fără îndoială, există, desigur, în trupul 
omenesc, o substanță trupească grosieră [moles 
carnis] și forme ale înfățișării și o așezare a 
diferitelor membre și o anumită stare de 
sănătate. [Dar] acest trup se conduce prin 
sufletul care îl animă și care este rațional. 

Și, de aceea, deși este schimbător, totuși 
poate fi părtaș acelei Înțelepciuni neschim- 
bătoare, încât să fie părtășia ei în ea însăși [sit 
participatio ejus in idipsum].  

Precum este scris în psalm despre toți 
Sfinții, pe care, ca pe niște pietre vii, este zidit 
Ierusalimul, în ceruri, acea mamă a noastră 
veșnică: „Ierusalimul, care este zidit ca o cetate, 
căreia [îi este] părtășia ei în ea însăși [cujus 
participatio ejus in idipsum]” (Ps. 123, 3). 

Așadar, ea însăși [idipsum] se înțelege în 
acest loc [a fi] acel Bine suprem și neschimbător 
– care este Dumnezeu –, [bine care este] și al 

                                           
11 Cauzele naturale pot fi adevărate, dar explicația 

rămâne aproximativă, pentru că nu ia în calcul și voia 
lui Dumnezeu, a Celui care face să se întâmple toate. 
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înțelepciunii și al voinței Lui Însuși. Căruia I se 
cântă în alt loc: „[lumea] aceasta se va schimba 
și [toate] vor fi schimbate. [Numai] Tu, cu 
adevărat, același ești” (Ps. 101, 27-28). 
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Capitolul III 
 
 

Să considerăm, deci, acum, un atât de 
mare înțelept cu sufletul, al cărui suflet rațional 
este părtaș Adevărului neschimbător și veșnic, 
care se sfătuiește [cu Domnul] mai înainte [de a 
face] faptele sale, și nu face absolut nimic, 
[niciun lucru] despre care să nu cunoască că 
trebuie făcut. Și, de aceea, face [lucrul] cu 
dreptate, fiind supus și ascultător Lui [Adevăru- 
lui]. 

[Să presupunem că] acesta consultă 
Rațiunea supremă a dreptății dumnezeiești, pe 
care o aude în taină cu urechea inimii lui. Și 
Aceasta poruncindu-i, el își obosește trupul 
lucrând oarecare faptă a milei și contractă o 
boală.  

Și, consultând medicii, de la unul află că 
motivul bolii este uscăciunea trupului, iar de la 
altul că excesul de umezeală [din trup].  

[Astfel, este evident că] unul dintre ei 
spune adevărata cauză, [iar] celălalt greșește. 
[Și aceasta,] deși amândoi se pronunță despre 
cauze vizibile [proximis], adică trupești. 

Chiar dacă, fiind căutată cauza acelei 
uscăciuni, se descoperă [că este] extenuarea 
voluntară, totuși se vine la o cauză superioară, 
care pleacă de la suflet și care influențează 
trupul pe care [acesta] îl stăpânește. 

Dar nici aceasta nu este prima [cauză a 
bolii]. Căci aceea superioară se află, fără nicio 
îndoială, în însăși Înțelepciunea neschimbătoa- 
re. Cărei Înțelepciuni, slujindu-i sufletul omului 
întru iubire și supunându-se poruncii inefabile 
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[, auzite în inimă], își asumă această lucrare de 
bună voie [voluntarium laborem].  

Astfel, în nimic altceva nu se găsește, cu 
adevărat, cauza primă a acelei suferințe, decât 
în voința lui Dumnezeu. 

Acum, cu adevărat, [să ne închipuim că] 
acel slujitor înțelept, în lucrarea [sa] atentă și 
cuvioasă, aduce, ca să colaboreze cu sine în 
fapta cea bună, [oameni care] nu [sunt] tocmai 
de aceeași voință în a sluji lui Dumnezeu, ci 
doritori să primească răsplată pentru [a-și 
împlini] poftele lor trupești sau să îndepărteze 
nevoile trupești.  

Mai mult, aduce și animale de povară, 
împlinind [cele] pentru sarcina acelei lucrări, 
dacă aceasta o cere, animale care, desigur, sunt 
vii [dar] iraționale și, prin urmare, nu își mișcă 
picioarele sub sarcini [sub sarcinis] din cauză că 
ar cugeta ceva despre acea faptă bună, ci din 
dorința naturală a poftei lor și de frica pedepsei. 

În fine, aduce chiar acele lucruri [corpora] 
cărora le lipsește orice simț, care sunt necesare 
acelei lucrări, [cum ar fi,] bineînțeles: grânele și 
vinul și uleiul, îmbrăcămintea, banii, cărțile/ 
contabilitatea [codicem] și alte lucruri aseme- 
nea. 

Desigur, cu privire la toate aceste trupuri/ 
lucruri  implicate în această lucrare, fie însufle- 
țite, fie neînsuflețite, care au fost mișcate/ 
mutate, reparate, distruse, refăcute într-un fel 
sau altul, după cum au fost afectate de locuri 
sau de timp [, se pune întrebarea]: ar putea 
exista o altă cauză a tuturor acestor fapte, 
văzute și nevăzute, în afară de acea nevăzută și 
neschimbabilă voință a lui Dumnezeu? 
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[Aceasta lucrează] prin sufletul drept ca 
prin scaunul [sedem] Înțelepciunii, folosindu-se 
de toate, și de cei răi și de sufletele iraționale și 
apoi de [celelalte] lucruri [neînsuflețite], fie că 
acelea au fost inspirate sau însuflețite, fie 
lipsindu-le orice simț.  

Căci de la început a folosit însuși sufletul 
bun și sfânt, pe care l-a supus Sieși, cu un scop 
cuvios și religios [pium et religiosum]. 
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Capitolul IV 
 

 
9. Așadar, am dat un exemplu prin ceea ce 

[am spus] despre cel înțelept, deși [unul ca 
acesta] încă poartă un trup muritor [și] deși 
[încă le] vede în parte [pe cele duhovnicești]. 

Aceasta [, la fel,] se poate gândi [și] despre 
orice casă, oriunde există o societate de acest 
fel. 

Aceasta [, de asemenea, se poate socoti] 
despre o cetate sau chiar despre întreaga lume 
[orbe terrarum], dacă este lăsată conducerea 
[țărilor] în puterea celor înțelepți și Sfinți și 
supuși întru totul lui Dumnezeu, [precum] și 
conducerea lucrurilor omenești.  

 E necesar chiar ca noi să fim exersați prin 
această călătorie [a vieții] înainte de moarte și 
să fim educați/ învățați în dureri prin puterile 
blândeții și ale răbdării [per vires mansuetudi- 
nis et patientiae].  

Dar pe aceea care încă nu este, pe aceea 
însăși, care este mai presus [de toate cele 
lumești] și cerească, de la care rătăcim departe 
[unde peregrinamur], noi să o considerăm [a fi] 
patria [noastră] [patriam cogitemus]. 

Căci voința lui Dumnezeu, Care „face pe 
Îngerii Săi duhuri și pe slujitorii Săi foc în pară/ 
arzând [ignem flagrantem]” (Ps. 103, 5), stăpâ- 
nește [praesidens] acolo, în duhurile unite prin 
adânca pace și prietenie [summa pace atque 
amicitia] și aduse împreună [conflatis] într-o 
singură voință, printr-un foc al iubirii 
duhovnicești, ca într-un locaș înalt, sfânt și 

20



 

 

tainic, ca în Casa Sa și în Biserica Sa [in domo 
Sua et in templo Suo]. 

De acolo, printr-o oarecare mișcare prea 
armonioasă [ordinatissimis] a făpturii, Se 
revarsă pe Sine prin toate [inde Se…per cuncta 
difundit]: mai întâi către cele duhovnicești/ 
spirituale și apoi către cele trupești.  

Și le folosește pe toate în acord cu 
stăpânirea neschimbată a judecății Sale, atât 
lucrurile netrupești, cât și [pe cele] trupești, 
atât duhurile raționale, cât și pe [sufletele] 
iraționale, atât pe cele bune prin harul Său, cât 
și pe cele rele prin propria lor voință. 

Dar după cum trupurile mai grosiere și 
mai inferioare sunt conduse printr-o ordine 
anume de către cele [duhovnicești, care sunt] 
mai subtile și mai puternice [per subtiliora et 
potentiora], tot astfel, toate trupurile [sunt 
conduse] prin duhul vieții.  

Și [, la rândul lui,] duhul vieții iraționale [e 
condus] prin duhul vieții raționale, iar duhul 
vieții raționale trădător și păcătos prin duhul 
vieții raționale cuvios și drept. Iar acesta [din 
urmă] prin Dumnezeu Însuși.  

Și astfel, făptura întreagă [universa 
creatura] [este condusă] prin Creatorul său, de 
la Care și prin Care și în Care este și începutul și 
zidirea [lumii] [condita atque instituta est] (cf. 
Col. 1, 16). 

Și, prin aceasta, [se vede că] voința lui 
Dumnezeu este prima și cea mai înaltă cauză a 
tuturor genurilor trupești [corporalium specie-
rum] și a [tuturor] mișcărilor [fizice]. Căci 
nimic nu este făcut vizibil și sensibil, care să nu 
fie condus sau îngăduit de curtea/ palatul/ 
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biserica [aula] interioară, nevăzută și inteligibilă 
a Preaînaltului Împărat, în conformitate cu 
judecata inefabilă a darurilor și a pedepselor, a 
harurilor și a răsplătirilor, în această prea largă 
și oarecum nesfârșită împărăție [amplissima 
quadam immensaque republica] a întregii făp-
turi.  

 
10. Apostolul Pavel, câtă vreme, totuși, a 

trebuit să poarte povara trupului [sarcinam 
corporis], care corupe și îngreuiază sufletul (cf. 
Înț. lui Sal. 9, 15) și să vadă, așadar, în parte și în 
mod enigmatic/ în ghicitură [in aenigmate] (cf. I 
Cor. 13, 12), dorind să se topească [trupul său] și 
să fie cu Hristos (cf. Filip. 1, 23), gemând 
[ingemiscens] în el însuși, așteptând înfierea, 
mântuirea trupului său (cf. Rom. 8, 23), a fost în 
stare, totuși, să predice pe Domnul Iisus 
Hristos, arătându-L într-un fel prin limba sa, în 
alt fel prin Epistolă și altfel prin Taina Trupului 
și a Sângelui Său. 

Căci nu numim Trupul lui Hristos și 
Sângele [Lui], desigur, nici limba sa [, a Aposto- 
lului], nici pergamentul, nici cerneala, nici 
sunetele cu înțeles pe care le produce limba, 
nici semnele literelor înscrise pe piele [perga- 
ment]. Ci numai ceea ce primim din roadele 
pământului [ex fructibus terrae] și care sunt 
sfințite prin rugăciune mistică [prece mystica 
consecratum] și pe care le primim în mod 
cuvios, spre sănătatea noastră duhovnicească, 
întru pomenirea pătimirilor Domnului. 

Deși sunt aduse prin mâna omului în 
această formă văzută, totuși, nu sunt sfințite ca 
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să fie atât de mari Taine, decât dacă lucrează 
Duhul Sfânt Cel nevăzut.  

După cum [se fac] toate acestea, care sunt 
făcute în acea lucrare prin mișcări trupești 
[corporales motus], [tot astfel] Dumnezeu [este 
Cel] care lucrează, mișcând de la început[ul 
lumii] [primitus] pe slujitorii nevăzuți sau 
sufletele oamenilor sau slujirea duhurilor taini- 
ce supuse Sieși. 

Ce este de mirare, așadar, dacă în făptura 
cerului și a pământului, a mării și a aerului, face 
Dumnezeu ceea ce vrea, pe cele sensibile și 
văzute, spre a Se simboliza și arăta pe El Însuși 
în ele, precum Însuși știe că se cuvine? Fără ca 
[, prin această oglindire a Lui în simbolurile 
celor create,] să apară în însăși ființa a ceea ce 
este [El], care este cu totul nemutabilă, 
interioară/ lăuntrică și tainică și mai presus/ de 
neajuns [sublimior] [pentru] toate duhurile pe 
care le-a creat. 
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Capitolul V 
 

 
11. Căci, prin puterea dumnezeiască, care 

iconomisește întreaga făptură spirituală și 
trupească, apele mării sunt adunate, în anumite 
zile ale fiecărui an, și vărsate pe fața pămân- 
tului.  

Dar când s-a făcut aceasta, rugându-se 
acolo Sfântul Ilie – pentru că a fost o perioadă 
[în care a fost] senin [fără ploaie] [serenitas], [o 
perioadă] atât de continuă și atât de lungă, 
încât au slăbit oamenii de foame –, și pentru că, 
în ceasul în care acel slujitor al lui Dumnezeu s-
a rugat, aerul însuși nu dăduse niciun semn, 
prin umezeala sa, că va urma ploaia, [atunci] 
puterea dumnezeiască s-a arătat în șuvoaiele 
mari de ploaie care au venit atât de repede, prin 
care s-a dat și s-a iconomisit [dispensabatur] 
acea minune (cf. I Împ. 18, 45). Astfel, Dum- 
nezeu lucrează obișnuitele fulgere și tunete. 
Dar [aici] erau minuni [miracula erant]. Pentru 
că s-au făcut într-un mod neobișnuit pe 
muntele Sina iar acele glasuri au fost auzite/ 
ingurgitate [edebantur] fără confuzia altor 
zgomote puternice, ci le-au apărut lor anumite 
semne/ mărturii [signa], prin care le-au fost 
date indicii foarte sigure [ale minunii dumne- 
zeiești] (Ieș. 19, 16). 

Cine atrage umiditatea prin rădăcinile 
vițelor către struguri, și face vinul, dacă nu 
Dumnezeu, Care dă omului să sădească și să 
ude spre creștere (cf. I Cor. 3, 7)? Dar când, 
după voia Domnului, apa s-a schimbat în vin cu 
o neobișnuită rapiditate [inusitate celeritate] 
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(In. 2, 9), [atunci] s-a făcut cunoscută puterea 
dumnezeiască, spre înțelegerea chiar și a celor 
proști.  

Cine îmbracă întotdeauna [solemniter] 
pomii cu frunze și flori, dacă nu Dumnezeu? 
Dar când a înflorit toiagul [verga] preotului 
Aaron, Dumnezeirea l-a schimbat, într-un 
anume fel, când oamenii s-au îndoit [cum 
dubitante humanitate] [că poate înflori] (Num. 
17, 8). Iar copacii, [ca] și toate trupurile 
[aparținând] tuturor ființelor, se nasc și se 
formează, desigur, din materia pământească [a 
pământului]. 

Dar pe acestea cine le face, dacă nu Cel ce 
a zis ca acest pământ să dea la iveală/ să 
producă [din el] [produceret] (Fac. 1, 24)? Și 
Care stăpânește și lucrează în aceleași prin 
Cuvântul Lui, prin care le-a creat. 

Dar când a schimbat aceeași materie din 
toiagul lui Moise în trupul șarpelui, imediat și 
cu mare repeziciune [proxime ac velociter] (Ieș, 
4, 3), [atunci] a fost o minune [miraculum fuit]. 
[Căci s-a produs asupra] lucrului, [care], într-
adevăr, este schimbător [mutabilis], dar printr-
o schimbare [mutatio] atât de neobișnuită. Dar 
cine însuflețește orice e viu [și] care se naște, 
dacă nu Cel care a însuflețit și acel șarpe la 
timp[ul acela] [ad horam], după cum o cerea 
lucrarea [care trebuia împlinită atunci]? 
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Capitolul VI 
 

 
Și cine a redat12 cadavrelor [cadaveribus] 

sufletele lor, când s-au sculat/ au înviat morții 
(Iez. 37, 1-10), dacă nu Cel care însuflețește 
[animat] trupul în pântecele mamelor [in uteris 
matrum], ca să se nască cei care au să moară?   

Dar când [fenomenele] acestea se întâm- 
plă ca [și cum ar fi] într-un râu [fluvio], unde 
lucrurile alunecă și plutesc/ se revarsă la 
nesfârșit [continuatio] și se schimbă din nevă- 
zute în văzute și din văzute în nevăzute, printr-
un parcurs obișnuit pentru niște lucruri schim- 
bătoare, [atunci] sunt considerate naturale. 
[Dar] când [lucrurile] sunt aduse înainte, spre 
certarea/ luarea aminte a oamenilor, printr-o 
schimbare neobișnuită, [atunci ele] sunt nu- 
mite minuni [magnalia]. 

 
 

  

                                           
12 Sfântul Augustin vorbește la trecut despre un 

eveniment care se va petrece în viitor – învierea de 
obște a morților – pentru că este un mod obișnuit al 
Sfinților de a vorbi despre cele profețite de Dumnezeu 
ca despre ceva care se va petrece fără nicio îndoială. 
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Capitolul VII 
 

 
12. Aici văd că pot să apară cugetări 

bolnave [infirmae], [care întreabă], desigur, de 
ce aceste minuni sunt făcute și prin artele 
vrăjitorilor, pentru că și magii/ magicienii/ 
vrăjitorii faraonului [magi Pharaonis] au făcut 
șerpi în mod asemănător și altele asemenea. 

Dar aceasta este de admirat și mai mult, 
[și anume] modul în care acea putere a magilor, 
care a putut face șerpi, a eșuat cu totul când s-a 
ajuns la muște minuscule [muscas minutissi- 
mas]. Căci muștele scinifes [scyniphes muscu- 
lae]13 sunt foarte mici și ele au lovit poporul 
mândru al egiptenilor cu a treia plagă. Și acolo, 
cu adevărat, magii care au dat greș [deficientes 
magi], au zis: „Degetul lui Dumnezeu este 
acesta [Digitus Dei est hoc]” (Ieș. 8, 18-19). 

De unde ne este dat a înțelege că nici chiar 
îngerii căzuți [transgressores] și puterile 
văzduhului, aruncați din locuința curăției 
sublime și cerești [aethereae], într-un asemenea 
întuneric prea adânc, ca într-o închisoare pe 
potriva lor [sui generis carcerem], [și] prin care 
artele magice [magicae artes] pot tot ceea pot, 
[așadar, nici demonii] nu pot nimic, dacă nu le 
este dat [îngăduit] prin puterea cea de sus 
[desuper]14. 

Dar această putere este dată [demonilor] 
fie pentru a-i înșela pe înșelători, ca atunci când 

                                           
13 A se vedea: 
 http://www.merriam-

webster.com/dictionary/sciniph.   
14 Prin puterea lui Dumnezeu.  
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a fost dată în egipteni/ egiptenilor [in Aegiptios] 
și chiar în magi/ magilor înșiși [in magos], încât 
să fie văzuți ca extraordinari prin înșelarea 
[seductione] acelor duhuri [rele], de către care 
erau făcute [acele vrăjitorii], care vor fi osândite 
de adevărul lui Dumnezeu; fie pentru a-i certa 
pe credincioși, ca să nu dorească să facă aseme- 
nea lucruri [crezând] ceva mare [despre ele], 
pentru că [acestea] ne sunt interzise nouă chiar 
prin autoritatea Scripturilor; fie spre încercare, 
pentru a proba [credința] și pentru a face cu- 
noscută răbdarea Drepților.  

Căci nu puțină putere au avut minunile 
văzute, [când] Iov a pierdut tot ceea ce avea: și 
fiii și însăși sănătatea trupului (Iov, cap. I  și II). 
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Capitolul VIII 
 
 
13. Așadar, nici nu se poate gândi altfel 

decât că aceste lucruri materiale vizibile sunt 
folosite după dorința acestor îngeri căzuți, dar, 
mai degrabă, după cea a lui Dumnezeu, de la 
Care [li] s-a dat [lor] această putere, întrucât 
[Cel] nemutat/ neschimbat [incommutabilis] 
judecă în scaunul Său preaînalt și duhovnicesc 
[sublimi et spirituali sede]. 

Căci chiar și apa și focul și pământul 
slujesc celor nedrepți, [care sunt] osândiți în 
ocnă, pentru ca să facă ceea ce doresc cu ele, 
dar [asta] întrucât le este permis. 

[Și,] cu adevărat, acei îngeri răi nici nu 
sunt numiți creatori, din cauză că, prin ei, vrăji- 
torii, împotrivitori slujitorului lui Dumnezeu, 
au făcut broaște și șerpi: căci nu ei înșiși le-au 
creat pe acelea. 

Căci anumite semințe ale tuturor lucru- 
rilor, care se produc [nascuntur] într-un mod 
trupesc și vizibil, zac ascunse [latent] în ele- 
mentele materiale ale acestei lumi.  

Așadar, unele sunt acelea, din roade și din 
cele însuflețite, care sunt văzute ochilor noștri, 
și altele [sunt], cu adevărat, acele semințe 
ascunse ale acestor semințe15, de unde, la 
porunca Ziditorului, apa a produs primele 
înotătoare și zburătoare [natatilia et volatilia], 
iar pământul [a produs] primii germeni/ mlădi- 

                                           
15 În apele originare și în pământul de la 

începutul lumii se aflau în latență semințele tuturor 
celor care aveau să răsară și să se nască pe pământ și în 
ape.  
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țe, fiecare după felul lor [sui generis germina] și 
primele animale, fiecare după felul lor [sui 
generis animalia] (Fac. 1, 20-25). 

Căci nici nu au fost produși atunci 
germenii [fetus] în acest mod încât, în cele care 
au fost produse, acea putere [de viață] să se 
epuizeze, ci, în general, sunt dorite situațiile 
potrivite ale [condițiilor] moderate [tempera- 
mentorum], pentru cele care răsar [erumpant] 
și care parcurg ciclul complet al speciei. 

Iată deci că cel mai mic germene [surculus] 
este sămânța, căci face un copac, [dacă este] 
încredințat pământului cum trebuie. Dar există 
o sămânță mai subtilă [subtilius semen] a 
acestui germen [surculi], în unele boabe [gra- 
num] ale aceleiași specii, și aceasta e vizibilă și 
pentru noi până astăzi. 

Mai mult, există de asemenea o sămânță a 
bobului, [pe care,] deși nu o putem vedea cu 
ochii noștri, totuși, cu rațiunea noastră, noi 
putem să deducem [că există]. Pentru că, dacă 
nu ar fi o oarecare asemenea putere în aceste 
elemente, nu ar răsări atât de des din pământ 
acelea care nu au fost semănate acolo. Nici [nu 
s-ar naște] atât de multe animale, fie pe 
pământ, fie în apă, fără nicio amestecare 
anterioară între mascul și femelă, care totuși 
cresc și, unindu-se, dau naștere altora, deși ele 
însele s-au născut fără nicio unire între părinți. 

Și, cu siguranță, albinele nu concep semin- 
țele puilor [filiorum] [lor] prin copulație, ci 
fiind împrăștiate [sparsa] pe pământ, le culeg 
[colligunt] cu gura. 

Căci Creatorul semințelor nevăzute este 
Însuși Creatorul tuturor lucrurilor. Întrucât 
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oricare [dintre] lucruri, născându-se, ies în ochii 
noștri. [Acestea deci] își primesc primul început 
al parcursului lor [existențial] din semințe 
tainice și cresc treptat până la mărimea 
[potrivită] și până la formele distinctive, după 
reguli care au fost așezate așa cum au fost de la 
început. 

Așadar, așa cum pe părinți nu-i numim 
creatorii oamenilor, nici pe cultivatori [agrico- 
las] nu-i numim creatorii roadelor, deși puterea 
lui Dumnezeu lucrează în interior[ul lor] prin 
mișcările lor exterioare, folosite pentru a crea 
aceste lucruri.  

Astfel că nu pot fi considerați creatori nu 
numai îngerii răi, dar nici Dumnezeieștii Îngeri 
buni, chiar dacă, prin subtilitatea simțurilor 
[sensus] și a trupurilor lor, cunosc semințele 
acelor lucruri, mai tainice nouă, [pe care] le fac 
să apară fără percepere [din partea oamenilor], 
prin combinările [congruas] potrivite ale ele- 
mentelor, și astfel produc condițiile favorabile 
pentru nașterea lucrurilor și accelerează crește- 
rea lor16. 

                                           
16 Unele dintre observațiile asupra naturii, ale 

Sfântului Augustin sau ale celor din vremea sa, pot fi 
contestate astăzi din punct de vedere științific. Dar 
cugetarea sa rămâne valabilă, și anume aceea că 
anumite proprietăți ale elementelor naturale, care 
sunt cu mult mai presus de perspicacitatea omenească, 
pot fi folosite și de către îngerii căzuți (ca unii care, 
din îngăduința lui Dumnezeu, și-au păstrat o anumită 
acuitate proprie firii lor imateriale), pentru a face să se 
nască vietăți sau să apară lucruri cu o viteză 
extraordinară. Însă ei nu au putere creatoare ca 
Dumnezeu, ci doar, prin pronia Creatorului, se 
folosesc de capacitățile lor și de anumite proprietăți 
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Dar nici [Îngerii] buni [nu pot să facă] 
acestea, decât dacă poruncește Dumnezeu, nici 
cei răi în mod nedrept, decât dacă El îngăduie 
în mod drept acest lucru. 

Căci răutatea celui păcătos are voința sa 
nedreaptă. Dar el primește această putere în 
mod drept, fie spre pedepsirea lui însuși, fie a 
altora, [adică] sau spre pedepsirea celor răi sau 
spre lauda celor buni. 

 
14. De aceea, Apostolul Pavel distinge pe 

Dumnezeu, Care creează și întocmește în mod 
lăuntric [interius], de lucrările creaturii care 
sunt făcute din afară [extrinsecus], și zice, 
propunând o comparație cu agricultura: „Eu am 
plantat, Apollo a udat și Dumnezeu a dat să 
crească” (I Cor. 3, 6). 

Așadar, precum, în viața însăși, nimeni  în 
afară de Dumnezeu nu poate să întocmească 
mintea noastră [nostram mentem], ca să o 
mântuiască – dar și oamenii pot să predice 
Evanghelia din afară, nu numai cei buni prin 
adevăr, ci chiar și cei răi din întâmplare (cf. 
Filip. 1, 18) –, tot astfel Dumnezeu lucrează 
creația lucrurilor văzute în mod lăuntric 
[interius operatur].  

Iar lucrările exterioare, fie bune, fie rele, 
sau ale Îngerilor, sau ale oamenilor, ori chiar ale 
unor animale de orice fel, după autoritatea Sa 
[imperium Suum] și distribuirea abilităților, de 
la Sine împărțite, și dorința utilității, astfel le-a 
adăugat lucrurilor naturii, în care a creat toate: 

                                                                                                 

ale lucrurilor naturale, care sunt insesizabile pentru 
oameni. 
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în modul în care se face lucrarea pământului 
[quemadmodum terrae agriculturam]. 

De aceea, după cum nu pot să spun că 
îngerii răi, chemați de artele magice, au fost 
creatorii broaștelor și ai șerpilor, [tot] la fel nu 
pot să spun că oamenii răi sunt creatorii 
recoltei pe care o voi vedea răsărită prin lucra- 
rea lor.  

 
15. Precum nici Iacov nu a fost creatorul 

culorilor în turme [in pecoribus], din cauză că, 
atunci când cele născătoare erau în vremea 
zămislirii [in conceptu matribus], a pus nuiele 
de diferite culori [variatas], pe care să le 
privească în timp ce se adăpau (Fac. 30, 41).  

Dar nici oile [pecudes] însele nu au fost 
creatoarele felurimii [de culori ale] mieilor 
[prolis] lor, din cauză că imaginea mentală a 
culorilor felurite [discolor phantasia] rămăsese 
în sufletul lor, întipărindu-se prin ochi, din 
privirea atentă a nuielelor felurite, care nu pot 
influența doar trupul, care era însuflețit de 
sufletul astfel afectat, prin simpatia/ atracția 
combinării, de unde a fost răspândită culoarea 
până la tinerele începuturi ale mieilor [teneris 
fetuum primordiis]. 

Într-adevăr, [modurile în care] să fi fost 
influențate asftel de la ele însele, fie sufletul din 
cauza trupului, fie trupul din cauza sufletului, 
acestea alcătuiesc [faciunt] două rațiuni con- 
gruente/ armonioase, care rezidă [vivunt] fără 
schimbare [incommutabiliter] în însăși prea- 
înalta înțelepciune a lui Dumnezeu, pe care nu 
o cuprind lungimile niciunui spațiu.  
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Și, din moment ce ea însăși este 
neschimbabilă/ imutabilă [incommutabilis], nu 
părăsește nimic din ale acelora care sunt într-
adevăr schimbabile, pentru că nimic din ale 
acelora nu există decât prin ea însăși [, prin 
înțelepciunea lui Dumnezeu].    

Adică, pentru ca din oi să se nască oi și nu 
nuiele, aceasta a făcut-o rațiunea imutabilă și 
nevăzută a înțelepciunii lui Dumnezeu, prin 
care toate au fost create [per quam creata sunt 
omnia]. Însă  pentru ca, din felurimea nuielelor, 
o culoare oarecare să atragă [duceret] oile 
zămislitoare, aceasta a făcut-o sufletul oilor 
gestante [anima gravidae pecudis], prin ochii 
impresionați din afară [forinsecus]. [În vreme 
ce,] în interior, [sufletul animal] a atras întru 
sine, după măsura sa, regula de a plăsmui 
[formandi regulam], pe care a primit-o de la 
puterea tainică a Creatorului său [de intima 
potentia sui Creatoris]. 

Dar în ceea ce privește puterea sufletului 
de a influența și de a schimba materia tru- 
pească, multă predică este [de alcătuit pe 
această temă], dar care acum nu este necesară.  

Pentru că, totuși, trupul nu poate fi 
considerat creator, întrucât cauza tuturor 
naturilor schimbătoare și sensibile și orice mod 
[de a fi] și număr și greutate a lui [a trupului], 
[această cauză] de la Care a fost produs ca să 
fie, iar natura lui să fie într-un fel sau altul [ita 
vel ita], există de la Viața rațională și imutabilă 
[ab intelligibili et incommutabili Vita], Care 
este mai presus de toate și ajunge până la cele 
mai îndepărtate [lucruri] dintre cele pământești 
[extrema atque terrena]. 
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De aceea, totuși, am considerat de cuviință 
să fie amintită fapta lui Iacov de la turme, 
pentru ca să se înțeleagă că, dacă omul care a 
pus astfel acele nuiele nu poate fi numit creator 
al culorilor mieilor și iezilor [in agnis et haedis], 
[tot astfel nu pot fi numite creatoare] nici înseși 
sufletele mamelor [matrum animae], care, prin 
imaginea felurimii [culorilor] concepută cu 
ochii trupești, au împrăștiat [aceste culori] se- 
mințelor concepute în trup, pe cât firea [lor] a 
îngăduit. 

Cu atât mai puțin [multo minus], nu pot fi 
numiți creatori ai broaștelor și ai șerpilor îngerii 
răi, prin care magii lui Faraon, atunci [, odini- 
oară], au făcut acelea. 
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Capitolul IX 
 
 
16. Una este, deci, să întemeiezi și să 

iconomisești făptura de la cea mai tainică și mai 
înaltă [Cauză], pivotul cauzelor [ex intimo et 
summo causarum cardine] – fiindcă Cel care 
face, singurul Creator este Dumnzeu – și altceva 
[este] să adaugi oarecare fapte exterioare/ din 
afară [operationem forinsecus], pentru ca să fie 
distribuite de la El puterile și abilitățile 
[creaturilor], ca să iasă/ să răsară [exeat] ceea 
ce a fost creat într-o vreme sau alta [tunc vel 
tunc], într-un fel sau altul [sic vel sic].  

Desigur, acum, acestea toate au fost 
create, [gândite fiind de Dumnezeu] în mod 
originar și primordial, într-o oarecare țesătură a 
[tuturor] elementelor [textura elementorum]. 
Dar apar [în ființă, numai atunci] când se ivesc 
situațiile propice. 

Căci așa cum mamele sunt grele de feți17, 
astfel însăși lumea este grea de cauzele celor 
care se vor naște18, care în aceea [in illo] nu au 
fost create decât de la acea Ființă preaînaltă [ab 
illa summa Essentia], în Care nici nu se naște 
nimic, nici nu moare, nici început nu este, nici 
sfârșit. 

Dar a folosi cauze exterioare adăugate 
[naturii], [aceasta] nu numai îngerii răi, dar 
chiar și oamenii răi pot, după cum am arătat 
mai sus prin analogia agriculturii. 

                                           
17 Se poate traduce și astfel: „Căci așa cum oile 

sunt grele de miei…”. 
18 Nam sicut matres gravidae sunt fetibus, sic 

ipse mundus gravidus est causis nascentium… 
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[Ei folosesc aceste cauze exterioare,] care, 
deși nu sunt naturale [non sunt naturales], 
totuși sunt adăugate conform firii [secundum 
naturam], pentru ca cele care sunt ascunse în 
taină, în sânul naturii [naturae sinu], să răsară 
și să fie create în afară, într-un anumit mod, 
arătând [explicando] măsurile [lor] și numerele 
și greutățile lor, pe care în taină le-au primit de 
la Acela, Care pe toate le-a dispus/ le-a rânduit 
[disposuit] cu măsură, cu număr și cu greutate 
(cf. Înț. lui Sal. 11, 20).  

 
17. Dar, ca și cum [aici ar fi] o altă rațiune, 

cineva s-ar putea tulbura în privința animalelor, 
care au suflarea vieții [spiritum vitae], împre- 
ună cu simțul de a dori cele care sunt după fire 
[secundum naturam] și de a evita pe cele 
contrare.  

Așadar, este de văzut aceasta, [și anume] 
cum mulți oameni cunosc din care ierburi sau 
trupuri sau oarecare lucruri, sucuri sau umori 
oarecare, fie astfel așezate, fie astfel ascunse, fie 
astfel risipite, fie astfel amestecate, pe care 
animalele sunt obișnuite să le nască/ producă. 
[Însă] cine dintre ei ar fi atât de nebun [tam 
demens] încât să îndrăznească să se considere 
creator [pentru că știe aceste lucruri]? 

Așadar, ce [lucru] de mirare este [faptul] 
că, dacă cineva poate cunoaște, chiar și cel mai 
nevrednic om, de unde se nasc acele larve sau 
acele muște, astfel [și] îngerii răi [mali angeli], 
prin subtilitatea simțurilor lor, cunosc semin- 
țele mai adânc ascunse în elemente, din care s-
au născut broaștele și șerpii, și adăugând 
mișcări tainice acestor semințe, în anumite 
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condiții favorabile cunoscute [de către demoni], 
le-au făcut să apară, dar nu le-au creat? 

Dar oameni aceia nu se miră, care sunt 
obișnuiți cu cele care sunt făcute de către 
oameni.  

Dacă cineva s-ar minuna, poate, de repezi- 
ciunea creșterii [provocate de către demoni], 
[pentru faptul] că acele creaturi [animantia] au 
fost făcute atât de ușor/ rapid, să observe cum 
acestea pot fi produse și de către oameni, în 
limita posibilităților umane [pro modulo facul- 
tatis humanae]. 

De unde este, deci, că aceleași vietăți 
[corpora] produc larve [vermescant] mai repede 
vara decât iarna, mai repede în locurile mai 
calde decât în cele mai reci? 

Dar acestea sunt adăugate [naturii] de 
către oameni cu atât mai multă greutate, cu cât 
lor le lipsesc subtilitățile simțurilor [de- 
monice] și mobilitatea trupurilor [imateriale ale 
demonilor], în mădularele [lor] pământești și 
lente. 

Așadar, cu cât mai ușor este pentru îngerii 
de orice fel să extragă cauzele apropiate [vicinas 
causas] din elemente, cu atât mai uluitoare 
[mirabiliores] se arată a fi repeziciunea lor 
[celeritates] în lucrări de acest fel. 

 
18. Dar nu este Creator decât Cel care le-a 

creat pe acestea de la început/ fără intermediar 
[principaliter]. Nici nu poate aceasta cineva, în 
afară de Cel în puterea Căruia dintru început 
sunt toate care sunt măsuri, numere și greutăți. 
Și Acesta este unul Dumnezeu, Creatorul [unus 
Creator Deus], din a Cărui putere inefabilă, 
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așadar, este că acei îngeri pot [să facă anumite 
lucruri], dacă li se îngăduie [de către El]. [Și,] 
prin urmare, întrucât nu li se îngăduie, nu pot 
[să facă nimic]. 

Așadar, pentru că aceia [, demonii,] care 
au făcut [să apară] broaște și șerpi (Ieș. 7, 12; 8, 
7), nu pot să facă muște minuscule (Ieș. 8, 18), 
[aceasta] nu se întâmplă dintr-o altă rațiune 
decât pentru că era de față o putere mai mare, 
Dumnezeu oprindu-i [prohibentis] prin Duhul 
Sfânt. Căci chiar magii înșiși au mărturisit, 
zicând: „Degetul lui Dumnezeu este acesta” 
(Ieș. 8, 19).  

Așadar, ceea ce pot prin cele naturale19 
[per naturam], nu pot însă prin neîngăduire [per 
prohibitionem] [de la Dumnezeu].  

Și a cerceta oamenii ceea ce, prin însăși 
condiția firii lor, nu li se permite, este [un 
lucru] greu, dacă nu imposibil, decât doar prin 
acest dar al lui Dumnezeu [donum Dei], despre 
care amintește Apostolul, zicând: „[și] altuia [i-
a dăruit] judecarea/ cunoașterea duhurilor 
[dijudicatio spirituum]” (I Cor. 12, 10)20.  

Știm deci că omul poate să meargă, însă 
nici aceasta nu poate dacă nu i se permite, dar a 
zbura nu poate chiar dacă i se permite. Astfel și 
acei îngeri pot face anumite lucruri, dacă li se 
permite de către Îngerii mai puternici din 
                                           

19 Manipulând legile naturale din univers, 
datorită superiorității firii lor spirituale, chiar dacă 
este decăzută. 

20 Nu pot să cerceteze oamenii, prin mijloace 
obișnuite, viteza cu care lucrează demonii sau știința 
lor, prin care fac să apară lucruri ca prin minune, ci 
aceasta o pot cunoaște numai cei care au darul dum- 
nezeiesc de a înțelege care este lucrarea demonilor. 
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Împărăția lui Dumnezeu/ prin autoritatea lui 
Dumnezeu [ex imperio Dei]. 

Cu adevărat nu pot [face] anumite lucruri, 
decât dacă El le îngăduie. 

Pentru că Acela [care] nu îngăduie, [este 
Cel] de la Care este [dat] unor astfel de lucruri 
[illis talis] modul ființării [lor] [naturae modus], 
Care chiar pentru Îngerii Săi nu îngăduie multe 
dintre acelea pe care le-a îngăduit/ dăruit [lor] 
ca să poată [să le facă]. 

 
19. Așadar, să le lăsăm deoparte pe acestea, 

care se întâmplă, într-o perioadă obișnuită de 
timp, în ordinea naturii lucrurilor, cum sunt 
răsăritul și apusul stelelor [siderum], nașterea și 
moartea animalelor, diversitatea nenumărată a 
semințelor și a germenilor/ mlădițelor [semi- 
num et germinum], aburii/ ceața [nebulae] și 
norii, zăpezile și ploile, fulgerele și tunetele, 
trăsnetele și grindina [grandines], vânturile și 
focurile, frigul și căldura și toate de acest fel. 

Să le lăsăm deoparte chiar și pe cele care 
sunt rare în aceeași ordine [a naturii], precum 
eclipsele [defectus luminum] și apariția unor 
stele neobișnuite și monștrii și cutremurele și 
altele asemenea. 

 Le lăsăm așadar pe acestea toate, a căror 
primă și cea mai înaltă cauză, cu certitudine, nu 
este decât voia lui Dumnezeu [voluntas Dei].  

De unde și în Psalm, când sunt amintite 
anumite lucruri de acest gen,  „focul, grindina, 
zăpada, gheața, viforul [spiritus tempestatis]”, 
se spune [imediat] mai departe: „făcute de 
cuvântul Lui” (Ps. 148, 8). Pentru ca nimeni să 
nu creadă că acestea au fost aduse întru ființă 
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[existentibus agi] fie din întâmplare, sau numai 
din cauze trupești sau chiar [din cauze] 
spirituale dar în afara voinței lui Dumnezeu. 
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Capitolul X 
 

 
Dar chiar dacă le exceptăm pe acestea, pe 

care am început a le zice, [mai] sunt [și] altele. 
[Și anume, sunt] acelea care, deși din aceeași 
materie trupească, totuși ele apar simțurilor 
noastre pentru a ne anunța ceva dumnezeiesc. 

Acestea se numesc minuni și semne. [Însă] 
nu în toate care ne sunt vestite nouă de la 
Dumnezeu este asumată persoana lui Dum- 
nezeu Însuși [Ipsius persona Dei suscipitur]21. 

Când este asumată, uneori este arătată în 
Înger, alteori în acea formă/ vedere care nu este 
un Înger, dar totuși e pregătită prin Înger 
pentru a sluji. 

Apoi, atunci când este asumată în acel 
chip care nu este un Înger, uneori este [folosit] 
un trup care deja există, și este asumată cu o 
oarecare schimbare [in aliquam mutationem 
assumitur], pentru ca să fie arătată aceasta [, 
adică ceea ce dorește Dumnezeu].   

Alteori, [un trup/ un lucru] apare pentru 
aceasta22 și lucrul este apoi nimicit cu totul23. 

Chiar și atunci când oamenii vestesc [ceea 
ce vrea Dumnezeu], uneori vorbesc cuvintele 

                                           
21 Prin asumare nu se referă aici la întrupare, ci la 

simbolizarea/ întruchiparea într-un fel sau altul a 
uneia dintre persoanele treimice.  

Ca mai totdeauna, Sfântul Augustin se exprimă 
foarte concis, considerând că numai un nebun poate 
înțelege anapoda ceea ce orice creștin cunoaște. 
Numai că, între timp, cunoașterea s-a diminuat și 
nebunii s-au înmulțit foarte mult…  

22 Este creat în acest scop. 
23 După ce și-a îndeplinit scopul. 
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lui Dumnezeu din persoana lor [ex sua 
persona], ca atunci când mai înainte a spus: „A 
zis Domnul” sau „Acestea zice Domnul” (Ier. 31, 
1-2) sau altceva la fel. 

Alteori însă, neîncepând cu nimic de acest 
fel, asumă în ei [in se suscipiunt] însăși 
persoana lui Dumnezeu [, pe care o simboli- 
zează, nu o substituie], cum ar fi [în cazul 
acesta]: „Îți voi da ție înțelegere și te voi pune 
pe tine în calea pe care vei merge” (Ps. 31, 9)24. 

Astfel, nu numai în ziceri, ci cu adevărat și 
în fapte, arătarea persoanei lui Dumnezeu [Dei 
persona significanda] este impusă Profetului, ca 
să o poarte pe aceasta în slujba profeției [ut 
eam gerat in ministerio prophetiae]. Precum a 
purtat persoana Lui, [a Celui] Care Și-a împărțit 
veșmântul Său în douăsprezece părți, dintre 
care zece i le-a dat slujitorului regelui Salomon, 
[adică] viitorului rege al lui Israil (cf. III Reg. 11, 
30-31). 

Uneori, chiar un lucru, care nu era un 
Profet, și [care] era totuși între lucrurile 
pământești, este asumat întru arătarea [in 
significationem] de acest fel. Așa cum Iacov, 
trezindu-se din vedenia somnului [somnio 
viso], a făcut cu piatra pe care a avut-o la cap 
[ad caput] pe când dormea (cf. Fac. 28, 18). 
Alteori aceeași formă [eadem species] este 
făcută pentru aceasta25, fie spre a rămâne [întru 
existență] pentru puțin timp – precum a putut 
[să existe] acel șarpe de aramă înălțat în pustiu 

                                           
24 Adică Sfântul Profet David vorbește ca din 

gura lui Dumnezeu. 
25 Pentru slujirea pe care trebuie să o împli- 

nească. 
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(cf. Num. 21, 9), precum pot [să rămână] și 
scrierile [litterae]26 –, fie spre a trece [curând] 
după ce și-a împlinit slujirea [ministerio], 
precum este consumată pâinea în primirea 
Sfintelor Taine, [pâine care este] făcută [numai] 
pentru aceasta27.  

 
20. Dar pentru că acestea sunt cunoscute 

oamenilor, pentru că sunt făcute prin oameni, 
pot avea [parte de] o cinstire pe care o putem 
numi sfântă [religiosa], dar nu pot [provoca] 
uimire precum minunile.  

Și de aceea, acelea care sunt făcute prin 
Îngeri, întrucât sunt mai greu de înțeles și mai 
necunoscute, acelea sunt mai minunate pentru 
noi. Dar lor [Îngerilor], [le sunt] cunoscute și 
ușoare, întrucât [sunt] acțiunile lor. Îngerul, 

                                           
26 Sfântul Augustin include Scripturile între 

formele materiale care Îl arată/ Îl reprezintă pe 
Dumnezeu, ca unele care au totuși o existență 
efemeră. 

27 Ceea ce nu înseamnă că Sfântul Augustin ar 
crede că în Sfintele Taine este numai simbolul 
Domnului. Pentru că el pune aici la un loc multe 
lucruri care Îl indică pe Dumnezeu: atât oameni sfinți, 
cât și lucruri propriu-zise, cât și Sfintele Taine. Însă 
modul în care fiecare dintre acestea Îl conțin sau Îl 
personifică sau Îl profețesc pe Dumnezeu este diferit. 
Pentru că în Sfinții Profeți locuiește harul Preasfintei 
Treimi, pe când piatra sau șarpele de aramă sunt doar 
niște prefigurări, iar în Sfintele Taine este Hristos 
Însuși.  

Însă Sfântul Augustin nu este interesat aici să 
precizeze aceste diferențe, ci doar indică nenumăra- 
tele moduri prin care Dumnezeu Își face simțită 
prezența în lume și Își anunță voința, „materia 
slujitoare” având diverse însușiri și roluri.   
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[ca] din persoana Domnului, vorbește omului, 
zicând: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam și 
Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov” 
(Ieș. 3, 6), întrucât Scriptura a zis mai înainte: 
„Îngerul Domnului i s-a arătat lui [visus est ei]” 
(Ieș. 3, 2).   

Vorbește și omul [ca] din persoana 
Domnului, zicând: „Ascultă, poporul Meu, și voi 
grăi ție, Israile, și îți voi mărturisi ție: Eu sunt 
Domnul Dumnezeul tău” (Ps. 80, 9, 11). 

Toiagul [Sfântului Aaron] a fost asumat 
spre arătare [assumpta est virga ad significa- 
tionem] și a fost schimbat în șarpe prin putere 
îngerească [angelica facultate] (cf. Ieș. 7, 10), 
care putere îi lipsește omului. Dar totuși, și de 
om a fost asumată o piatră spre o astfel de 
arătare/ semnificare asemănătoare (cf. Fac. 28, 
18). 

Între fapta Îngerilor și fapta oamenilor 
diferă mai multe [aspecte]: aceea este și de 
mirare [mirandum] și de înțeles, pe când aceasta 
este numai de înțeles28. 

Ceea ce se înțelege din amândouă poate fi 
unul/ un singur înțeles [unum]. Dar acelea29 din 
care se înțelege sunt diferite. Ca și când s-ar 
scrie numele lui Dumnezeu și cu aur și cu 
cerneală: acela este mai prețios, aceasta mai 
ieftină, dar totuși același [lucru] este arătat în 

                                           
28 Faptele Sfinților Îngeri provoacă înțelegerea 

unui mesaj pe care ni-l transmite Dumnezeu, dar și 
minunare, pe când faptele oamenilor, făcute prin ei 
înșiși, fără ajutor dumnezeiesc (cum este așezarea 
pietrei drept simbol de către Sfântul Iacov), nu produc 
mirare. 

29 Modalitățile. 
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amândouă locurile. Și, deși șarpele [prefăcut] 
din toiagul lui Moisis a însemnat [significaverit] 
același lucru ca și piatra lui Iacov, totuși piatra 
lui Iacov este mai bună, într-un anume fel, 
decât șerpii magilor. 

Căci precum ungerea pietrei [a însemnat] 
pe Hristos în trup –  întru care [simbol se vede 
că El] este uns cu untdelemnul bucuriei [oleo 
exsultationis] mai înaintea părtașilor Săi (cf. Ps. 
44, 9) –, astfel toiagul lui Moisis, prefăcut în 
șarpe, [a însemnat] pe Însuși Hristos, [Care S-a] 
făcut ascultător până la moarte pe cruce (cf. 
Filip. 2, 8).  

[Înțelegem aceasta de acolo] de unde zice: 
„Precum Moisis a înălțat șarpele în pustie, așa 
trebuie a înălța pe Fiul omului, pentru ca toți 
care cred în El să nu piară, ci să aibă viață 
veșnică” (In . 3, 14-15): [adică] precum cei care, 
privind șarpele înălțat în pustie, nu au pierit de 
mușcăturile șerpilor. 

Așadar, „omul nostru vechi a fost răstignit 
pe cruce [împreună] cu El, ca să se golească/ să 
se curățească [evacuaretur] trupul păcatului” 
(Rom. 6, 6). 

Prin șarpe, deci, se înțelege moartea, care 
s-a făcut prin șarpe în Rai (cf. Fac. cap. 3), prin 
modul de a vorbi indicându-se efectul prin ceea 
ce l-a cauzat30.  

Așadar, toiagul [prefăcut] în șarpe 
[înseamnă] Hristos în moarte [Christus in 
mortem]. Iar șarpele întors/ prefăcut înapoi în 
toiag, [înseamnă] Hristos în înviere, cu trupul 
Său întreg, care este Biserica (cf. Col. 1, 24). 

                                           
30 Figura de stil prin care se exprimă cauza prin 

efect sau efectul prin cauză (metonimia). 
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Care [înviere a tuturor] va fi la sfârșitul 
vremurilor, [sfârșit] pe care l-a simbolizat coada 
șarpelui, pe care a ținut-o Moisis ca să îl 
transforme înapoi în toiag (cf. Ieș. 4, 4).  

Iar șerpii magilor [sunt] precum morții 
veacurilor, care, dacă nu [sunt] credincioși în 
Hristos, vor intra în trupul Lui ca și cum ar fi 
înghițiți [devorati] (cf. Ieș. 7, 12), și nu vor putea 
să învieze în El.  

Iar piatra lui Iacov, precum am spus, într-
un anume fel a însemnat mai mult/ ceva mai 
bun [melius] decât șerpii magilor, deși fapta 
magilor [a fost] mult mai minunată31.  

Astfel, aceasta32, cu adevărat, nu ne împie- 
dică să înțelegem lucrurile [corect], așa după 
cum [am înțelege corect ierarhia valorilor, 
chiar] dacă numele omului s-ar scrie cu aur, iar 
al lui Dumnezeu cu cerneală. 

 
21. Ce om cunoaște în ce fel Îngerii au 

făcut sau au asumat și acei nori și focurile 
[ignes], spre a arăta că vestesc [ce vrea 
Dumnezeu], chiar dacă Domnul sau Duhul 
Sfânt S-au arătat în acele forme [părut] tru- 
pești?  

Precum copiii nu au știut ce este pus în 
altar și este consumat după ce s-a terminat 

                                           
31 Ungerea pietrei de către Sfântul Iacov pare un 

fapt banal în comparație cu vrăjitoria magilor (pre- 
schimbarea toiegelor în șerpi). Dar, în lumina semni- 
ficației sale, pentru că profețea despre Hristos, ungerea 
pietrei este o faptă cu mult mai mare și mai importantă 
decât scamatoriile magilor, făcute cu ajutorul demo- 
nilor, după cum ne-a explicat mai înainte Sfântul 
Augustin. 

32 Această „minune” a magilor/ vrăjitorilor. 
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slujba religioasă/ slujba evlaviei [peracta pieta- 
tis celebratione]: de unde sau în ce fel se face 
sau de unde este luat [ceea ce este pe altar] 
pentru slujba religioasă. 

Și dacă nu ar fi să învețe niciodată, prin 
experiența lor sau prin a altora, și dacă 
niciodată nu ar fi văzut acel fel de lucruri, decât 
numai în timpul slujirii Tainelor, când sunt 
oferite și date, și dacă cineva cu cea mai mare 
autoritate le-ar spune lor al Cui trup și sânge 
este, [atunci] nimic altceva nu ar crede decât că, 
desigur, Domnul a apărut în fața ochilor celor 
muritori în acest chip, și din partea astfel 
străpunsă a curs, desigur, acel lichid [liquorem] 
(cf. In. 19, 34). 

Însă îmi este mie cu totul de folos să-mi 
amintesc [care sunt] puterile mele și să le atrag 
atenția și fraților mei, ca și ei să și le 
reamintească pe ale lor, pentru ca neputința 
noastră omenească să nu treacă peste ceea ce 
este sănătos. 

Căci în ce fel Îngerii fac acestea sau, mai 
bine zis, în ce fel Dumnezeu face aceasta, prin 
Îngerii Săi, și cât vrea să facă chiar și prin îngerii 
răi, fie îngăduind, fie poruncind, fie silind 
[cogendo], din lăcașul tainic al puterii Sale 
preaînalte, [acestea] nu sunt puternic/ în stare 
să [le] străbat cu ascuțimea [vederii] ochilor, 
nici să [le] descopăr [enucleare] prin curajul 
rațiunii [mele], [și] nici să [le] înțeleg prin 
purtarea minții, încât să vorbesc atât de sigur, 
de aici înainte, [răspunzând] la toți care pot să 
întrebe despre aceste lucruri, ca și cum aș fi 
Înger sau Profet sau Apostol. 
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„Căci gândurile muritorilor sunt temă- 
toare [timidae] și prevederile [providentiae] 
noastre nesigure. Căci trupul care putrezește 
îngreunează sufletul și locuința pământească 
încovoiază mintea care gândește multe [sensum 
multa cogitantem]. Și cu greu ne dăm seama de 
cele care sunt pe pământ, și descoperim cu 
trudă [chiar și] pe cele care sunt în ochii noștri 
[in perspectu]. Așadar, cine le va cerceta pe cele 
care sunt în cer?” (Înț. lui Sal. 9, 14-16). 

Dar pentru că urmează și zice: „Dar 
mintea Ta [sensum Tuum] cine o va ști? 
[Nimeni,] decât dacă Tu vei da înțelepciune și 
vei trimite pe Duhul Tău cel Sfânt din înălțime” 
(Înț. lui Sal. 9, 17), [pentru aceasta] nu cercetăm 
așadar pe cele care sunt în cer, [nici] în ce fel 
sunt făcute lucrurile și trupurile îngerești, după 
propria lor vrednicie, și [în ce fel] este conținută 
oarecare faptă [părut] trupească a lor. 

Totuși, după Duhul lui Dumnezeu trimis 
nouă de sus și [după] harul Lui împărțit min- 
ților noastre [impartitam Ejus gratiam menti- 
bus nostris], îndrăznesc să spun cu curaj că nici 
Dumnezeu Tatăl, nici Cuvântul Său, nici Duhul 
Său, Care este unul Dumnezeu, în niciun fel nu 
este schimbabil în ceea ce este El Însuși și prin 
aceea că este. Și, prin aceasta [se înțelege că], cu 
atât mai puțin este văzut.   

Pentru că sunt unele care, deși schim- 
babile, nu sunt totuși văzute, precum [sunt] 
gândirea noastră și amintirea și voința, [pre- 
cum] și orice creatură netrupească. Însă nu 
există lucruri văzute, care să nu fie și 
schimbabile. 
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Capitolul XI 
 

 
De aceea, firea [substantia], sau, mai bine 

zis, ființa [essentia] lui Dumnezeu, prin care 
înțelegem [însă] pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul 
Sfânt – la măsura mică a noastră [, care suntem 
ceva] dintr-o foarte mică parte [din lume] –, 
întrucât nu este schimbabilă în niciun fel, nu 
poate să fie văzută în niciun fel prin ea însăși.   

 
22. De aici [rezultă că] toate acelea care au 

fost arătate Părinților [Patribus visa sunt], când 
Dumnezeu le-a arătat lor, potrivit cu a Sa 
orânduire a vremurilor, au fost văzute prin 
[ceva asemănător cu] creatura făcută. 

Și dacă noi [zicem că] este tainic modul în 
care Îngerii au făcut acea slujbă, dar totuși [ea] 
a fost făcută [de Dumnezeu] prin Îngeri, 
[totuși] nu din mintea noastră spunem 
[aceasta] – doar dacă nu suntem văzuți de 
cineva ca având mai multă înțelepciune [plus 
sapere]. Însă cunoaștem cu măsură [ad tempe- 
rantiam], precum Dumnezeu ne-a împărțit nouă 
măsura credinței (Rom. 12, 3) și [întrucât] 
credem, pentru aceea și grăim (II Cor. 4, 13). 

Așadar, stă în lumină [exstat] autoritatea 
Scripturii Dumnezeiești, de la care mintea 
noastră nu trebuie să rătăcească, nici nu 
trebuie, părăsind temelia dumnezeieștilor cu- 
vinte, a se arunca [oamenii] în prăpastie  prin 
speculațiile lor, [adică acolo] unde nu domnesc 
nici simțurile [evidente ale] trupului, nici nu 
luminează cugetarea limpede a adevărului. 
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Căci este scris în mod limpede, în Epistola 
către evrei, acolo unde este separată rânduiala 
Noului Testament de rânduiala Vechiului Tes- 
tament, în conformitate cu așezarea veacurilor 
și a vremurilor, că nu numai acele [lucruri] 
văzute, ci chiar cuvântul [sermonem] însuși se 
făcea prin Îngeri33. 

Astfel zice, deci: „Și căruia dintre Îngeri i-a 
zis vreodată: «Șezi la dreapta Mea, până când 
voi pune pe vrăjmașii Tăi [ca] un scăunel/ 
taburet [scabellum] sub picioarele Tale?». Oare 
nu sunt toți [Îngerii] duhuri slujitoare, trimise 
spre slujire pe lângă aceia care vor fi să aibă 
mântuirea prin moștenire?” (Evr. 1, 13-14). 

De aici se arată că acelea toate nu numai 
că s-au făcut prin Îngeri, ci mai mult, că pentru 
noi s-au făcut, adică pentru poporul lui Dum- 
nezeu, căruia îi este făgăduită moștenirea vieții 
veșnice.  

După cum și [în Epistola] către corinteni 
este scris, de asemenea: „Toate acestea li s-au 
întâmplat acelora în preînchipuire/ în simbol [in 
figura], dar au fost scrise spre atenționarea 
noastră, întru care a venit [obvenit] sfârșitul 
veacurilor”34 (I Cor. 10, 11). Apoi, pentru că 
atunci prin Îngeri, însă acum prin Fiul s-a făcut 

                                           
33 Prin intermediul Îngerilor. 
34 În sensul că cei care trăim după venirea lui 

Hristos, trăim veacul cel din urmă al umanității. Însă 
Sfinții Apostoli nu ne-au avertizat cu privire la lun- 
gimea acestui veac, ci pentru a trăi oricând ortodox. 
Avem conștiința apartenenței noastre (ca și a celor 
care au trăit în ultimii 2015 ani) la etapa finală a acestei 
lumi, așa cum o vedem. Ceea ce nu înseamnă că 
trebuie să trăim ortodox numai de frică, pentru că 
mâine se sfârșește lumea.   
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cuvântul/ învățătura [sermo factus est], [acest 
lucru] se arată în mod consecvent și clar:  

„Pentru aceea”, zice, „se cuvine ca noi să 
luăm aminte mai mult la cele pe care le-am 
ascultat35, ca nu cumva să ne prăbușim/ să ne 
pierdem. Căci dacă acela [cuvântul] spus prin 
Îngeri s-a făcut cuvânt tare [sermo firmus], și 
orice încălcare [a lui] și neascultare și-a primit 
dreapta pedeapsă a răsplătirii, [atunci] în ce fel 
[am putea] să fugim noi [de osândă], [dacă ne 
arătăm] nepăsători [negligentes] față de atâta 
mântuire [tantam salutem]?” (Evr. 2, 1-3). 

Și, ca și cum ai întreba: care mântuire?, ca 
să se înțeleagă ceea ce a spus el, zice acum 
despre Noul Testament, adică despre cuvântul/ 
învățătura care nu prin Îngeri, ci prin Domnul 
s-a făcut [către oameni]: „Care [mântuire], când 
a luat început”, zice, „ca să fie grăită [enarra- 
retur] prin Domnul, ne-a fost confirmată în noi 
[in nos] de către aceia care au ascultat, 
Dumnezeu împreună-mărturisind [contestante] 
prin semne și profeții și prin lucrări/ puteri 
felurite și prin împărtășirile Duhului Sfânt 
[Spiritus Sancti divisionibus], după voia Sa” 
(Evr. 2, 3-4).  

 
23. Dar, cineva zice, de ce este scris, 

așadar: „A zis Domnul către Moisis”, și nu, mai 
degrabă: A zis Îngerul către Moisis? Pentru că, 
atunci când un vestitor rostește cuvintele unui 
judecător, nu se scrie în acte:  acel vestitor a zis, 
ci: acel judecător. Așadar, asemenea vorbind 

                                           
35 Cu sensul că le-am auzit, dar le-am și primit, 

am ascultat ceea ce ne-a spus Dumnezeu prin acele 
cuvinte. 
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Sfântul Profet – deși noi spunem: Prorocul a zis 
–, nu vrem să înțelegem însă nimic altceva [prin 
aceasta] decât că: Domnul a zis. 

Și dacă spunem: Domnul a zis, nu îl 
eliminăm pe Profet [din discuție], ci atragem 
atenția asupra Celui care a vorbit prin el.  

Și, cu adevărat, Scriptura o descoperă 
adesea pe aceasta, [anume că] Îngerul este, [de 
fapt], Domnul. [Zicere] pe care [Scriptura] repe- 
tând-o întruna, ne spune: Domnul a zis, după 
cum deja am arătat.  

Dar pentru aceia36 care, atunci când Scrip- 
tura îl numește pe Acela Înger, vor să înțeleagă 
pe Însuși Fiul lui Dumnezeu prin Sine Însuși, 
întrucât [, zic ei], prin vestirea Tatălui [annun- 
tiationem Paternae] și [prin însăși] voința Sa 
este numit Înger de către Profet, de aceea 
doresc să dau o mărturie mai clară, din această 
epistolă, unde nu se spune prin Înger, ci: prin 
Îngeri. 

 
24. Căci și Ștefan, în Faptele Apostolilor, le 

povestește [, explicându-le], în același fel, pe 
acestea care, așadar, au fost împreună-scrise 
[conscripta] în Cărțile Vechi [Libris veteribus]/ 
Vechiul Testament: „Bărbați frați și părinți, 
ascultați”, zice [Sfântul Ștefan], „Dumnezeul 
slavei S-a arătat [apparuit] părintelui nostru 
Avraam [Abrahae], când era în Mesopotamia” 
(F. Ap. 7, 2).  

Dar pentru ca să nu creadă cineva că 
Dumnezeul slavei, atunci, S-ar fi arătat ochilor 

                                           
36 Cei care contestă deoființimea Fiului cu Tatăl 

și cu Duhul Sfânt sau cei care contestă Treimea și 
consideră că Dumnezeu este numai Tatăl. 

53



 

 

muritori ai cuiva37 prin ceea ce este El Însuși în 
Sine, de aceea zice [Scriptura] că Îngerul i s-a 
arătat lui Moisis.  

A fugit, zice38, Moisis în cuvântul acesta [in 
verbo isto]39 și s-a făcut locuitor în pământul/ 
țara [terra] Madian, unde a născut doi fii. Și 
petrecând patruzeci de ani acolo, i s-a arătat lui, 
în pustiul muntelui Sinai, Îngerul Domnului în 
vâlvătaia/ în para focului în rug. Și văzând 
Moisis, s-a mirat de vedenie [mirabatur visum]. 
Care, când s-a apropiat să privească, s-a făcut 
glasul Domnului zicând: „Eu sunt Dumnezeul 
părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam și 
Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov”. Iar 
Moisis s-a cutremurat și nu a îndrăznit să 
privească. Și i-a zis lui Domnul: „Scoate încălță- 
mintea [calceamentum] picioarelor tale”…(Ieș. 
2, 15-3, 6) etc.  

Aici, desigur, Îl numește și Îngerul și 
Domnul. Și pe Același [Îl numește, de aseme- 
nea,] Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui 
Isaac și Dumnezeul lui Iacov, precum s-a scris în 
Facerea.  

 
25. Sau, poate, ar putea spune cineva că 

Domnul i S-a arătat lui Moisis prin Înger, iar lui 
Avraam [Abrahae] cu adevărat prin Sine Însuși 
[per Se Ipsum]? Pentru [a răspunde la] aceasta, 
nu îl întrebăm pe Ștefan, ci haideți să întrebăm 
însăși cartea de unde a povestit Ștefan acestea.  

                                           
37 Ai vreunui om. 
38 Sfântul Augustin relatează, în cuvintele sale, 

cele petrecute, așa cum făcuse și Sfântul Ștefan Proto- 
martirul. 

39 De cuvântul lui faraon care vroia să-l omoare. 
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Căci, așadar, întrucât este scris: „Și a zis 
Domnul Dumnezeu către Avraam [ad Abra- 
ham]” (Fac. 12, 1) și, puțin mai departe: „Și 
Domnul Dumnezeu i S-a arătat lui Avraam 
[visus est Abrahae]” (Fac. 17, 1), de aceea, [se 
înțelege oare de aici că] acestea nu s-au făcut 
[tot] prin Îngeri?  

Când, în altă parte, zice asemenea: „Și i S-a 
arătat lui [, lui Moisis,] Dumnezeu, la stejarul 
lui Mamvri [ad ilicem Mambre], șezând la ușa 
cortului său la amiază” (Fac. 18, 1), totuși, în 
continuare, adaugă: „Ridicându-și deci ochii săi 
a văzut, și iată trei bărbați stăteau peste/ mai 
presus de el [super eum]” (Fac. 18, 2), despre 
care deja am vorbit40. 

Așadar, în ce fel vor putea aceștia [să 
explice] – cei care fie nu știu să ajungă de la 
cuvinte la înțeles [ad intellectu], fie se grăbesc 
[să ajungă] ușor la înțeles în cuvinte –, în ce 
mod vor putea să explice cum a fost văzut 
Dumnezeu în [chipul a] trei bărbați [vissum 
esse Deum in viris tribus]? Decât doar dacă ei 
au fost Îngeri, după cum ne învață însuși [felul] 
cum urmează [relatarea]. 

Sau, pentru că nu s-a spus:  i-a grăit lui 
Îngerul sau i s-a arătat, de aceea vor îndrăzni 
[oare]  să spună că, într-adevăr, lui Moisis i s-a 
făcut prin Înger acea vedere sau acel glas, 
pentru că astfel este scris, dar lui Avraam i S-a 
arătat și i-a glăsuit Dumnezeu prin [însăși] 
firea/ ființa Sa [per substantiam Suam], pentru 
că nu s-a făcut pomenire despre Îngeri? [Dar] 
ce [se poate spune despre faptul] că nici la 

                                           
40 A comentat acest pasaj altădată, undeva mai 

sus. 
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Avraam nu s-a tăcut despre Înger? Căci astfel 
citim, atunci când, jertfindu-l pe fiul său41, i s-a 
poruncit: „Și a fost, după aceste cuvinte, că 
Dumnezeu l-a ispitit pe Avraam și a zis către el: 
«Avraame, Avraame». Și acela a zis: «Iată-mă pe 
mine [ecce ego]». Și i-a zis lui: «Ia pe iubitul tău 
fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, și du-te în pământ 
înalt [terram excelsam] și oferă-l pe el acolo în 
ardere de tot [in holocaustum], pe un munte, pe 
care îți voi zice [Eu]»” (Fac. 22, 1-2).  

Desigur, aici este menționat Dumnezeu 
[ca Cel care vorbește cu Sfântul Profet], [și] nu 
Îngerul. 

Puțin mai încolo, însă, astfel vorbește [se 
habet] Scriptura: „Și, întinzându-și Avraam 
mâna sa, a apucat sabia ca să ucidă pe fiul său. 
Și i-a grăit lui Îngerul Domnului din cer și i-a 
zis lui: «Avraame, Avraame!». Și a zis [a răs- 
puns]: «Iată-mă pe mine!». Și i-a zis: «Nu-ți 
ridica mâna ta asupra copilului, nici să-i faci lui 
ceva [rău]!» ” (Fac. 22, 10-12). 

Ce se mai răspunde la aceasta42? Sau  
urmează [ca ei] să spună că Dumnezeu a 
poruncit să fie ucis Issac, iar Îngerul n-a 
îngăduit? Mai mult, că tatăl însuși [al copilului] 
s-a supus Îngerului ca să-l cruțe, [făcându-se 
astfel] împotrivitor poruncii lui Dumnezeu, 
care a poruncit să fie ucis? Această gândire este 
[demnă] de râs și de lepădat.  

Dar, pentru ca să nu se dea niciun loc 
acestei [gândiri] atât de crase și de abjecte [tam 
crasso et abjecto], Scriptura continuă imediat: 

                                           
41 Vrând să îl jertfească. 
42 De către cei cu care polemizează Sfântul 

Augustin. 
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„Am cunoscut, deci, acum, că tu te temi de 
Dumnezeu și nu îl cruți pe fiul tău iubit pentru 
Mine” (Fac. 22, 12).  

Ce este [ce înseamnă acest] pentru Mine, 
dacă nu pentru El, care poruncise a fi ucis 
[Sfântul Isaac]? Așadar, Dumnezeul lui Avraam 
este același, care [mai este numit și] Înger, sau 
mai degrabă [ar trebui să spunem]: Dumnezeu 
[care a vorbit/a poruncit] prin Înger?  

Ascultă ceea ce urmează. Căci, deși acest 
Înger s-a exprimat foarte clar [manifestissime], 
ia aminte totuși cum se leagă [de ceea ce s-a 
spus înainte]: „Ridicându-și Avraam ochii săi, a 
văzut, și iată un berbec cu coarnele ținute în 
copacul sabech [in arbore sabech]. Și s-a dus 
Avraam și a luat berbecul și l-a adus pe el 
ardere de tot pentru Isaac, fiul său. Și a numit 
Avraam numele locului aceluia: Domnul a 
văzut, ca să se spună până astăzi că Domnul S-a 
arătat [visus est] în munte” (Fac. 22, 13-14). 

După cum puțin mai înainte [s-a spus] că 
Dumnezeu a zis prin Înger: „Am cunoscut, deci, 
acum, că tu te temi de Dumnezeu”, nu trebuie 
să se înțeleagă că Dumnezeu a cunoscut atunci, 
ci a condus [astfel înțelegerea] pentru ca prin 
[numirea lui] Dumnezeu, însuși Avraam să se 
cunoască [pe sine], câtă bărbăție a inimii a avut 
în a asculta de Dumnezeu până la junghierea 
unicului [său] fiu.  

Prin vorbirea în acest fel este arătată, prin 
efect, aceea care produce [efectul, anume 
cauza]. Așa după cum se zice: frigul leneș [frigus 
pigrum], pentru că [frigul] ne face leneși. 

De aceea s-a spus că [Dumnezeu] a 
cunoscut, pentru că El Însuși l-a făcut pe 
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Avraam să cunoască, căruia se putea să-i 
rămână ascunsă tăria credinței lui, dacă nu ar fi 
probat-o printr-o asemenea experiență. 

Astfel și aici a numit Avraam numele 
locului aceluia Domnul a văzut: adică a făcut să 
fie [El Însuși] văzut. Căci a zis, continuând: „ca 
să se spună până astăzi că Domnul S-a arătat 
[visus est] în munte”. 

Iată că același Înger este numit Domnul. În 
ce fel [se poate înțelege aceasta], decât numai: 
[Dumnezeu vorbește] prin Îngerul Domnului? 

Însă, totuși, în cele ce urmează, Îngerul 
vorbește întru totul profetic și se arată în mod 
desăvârșit [faptul] că Dumnezeu vorbește prin 
Înger: „Și l-a chemat”, spune, „Îngerul Dom- 
nului pe Avraam, din nou, din cer, zicând: «M-
am jurat prin Mine [per Me], zice Domnul, 
pentru aceea că ai făcut acest cuvânt43 și nu l-ai 
cruțat pe fiul tău iubit pentru Mine»” (Fac. 22, 
15-16) etc. 

Cu siguranță că aceste cuvinte, pe care le 
spune cel prin care vorbește Domnul: Aceasta 
zice Domnul, [pe acestea] cu adevărat Profeții 
obișnuiesc să le aibă [să le grăiască]. 

Oare Fiul lui Dumnezeu vorbește de la 
Tatăl [spunând]: „Zice Domnul”, și este El Înge- 
rul Tatălui? Dar ce? 

Despre cei trei bărbați, nu le atrage [lor, 
ereticilor,] atenția felul în care [aceștia] îi 
grăbesc [să recunoască adevărul], fiindcă se 
spusese mai înainte: I S-a arătat lui Domnul 
[Visus est ei Dominus]?  

Oare pentru că i-a numit bărbați, 
[înseamnă că] nu erau Îngeri? Să-l citească pe 

                                           
43 Ai vrut să împlinești porunca Mea. 
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Daniel, care zice: „Iată un bărbat, Gavriil 
[Gabriel]” (Dan. 9, 21). 

 
26. Dar de ce întârziem mai mult a le 

închide gura acelora printr-o altă dovadă foarte 
clară și importantă, unde nu se spune Înger la 
singular, nici bărbați la plural, ci se zice, în 
general, Îngeri? Prin care nu s-a făcut o 
învățătură oarecare, ci se arată în mod clar 
însăși Legea dată, despre care, cu siguranță, 
niciun credincios nu se îndoiește că Dumnezeu 
i-a dat-o lui Moisis ca să supună [ad 
subjugandum] poporul lui Israil, dar pe care, 
însă, i-a dat-o prin Îngeri.  

[Căci] Ștefan vorbește astfel: „[Fiind] tari 
în cerbice [dura cervice]”, zice, „și netăiați 
împrejur la inimă și la urechi, voi întotdeauna 
ați stat împotriva Duhului Sfânt, ca și părinții 
voștri. Care dintre Profeți nu a fost prigonit de 
către părinții voștri? Și i-au omorât pe aceia 
care mai înainte au vestit despre venirea Celui 
Drept, Căruia acum voi I-ați fost trădători și 
ucigași, care ați primit Legea prin edictele/ 
hotărârile Îngerilor [in edictis Angelorum] și nu 
ați păzit-o” (F. Ap. 7, 51-53). 

Ce poate fi mai clar decât aceasta? [Și] care 
[să vină] de la o atât de mare autoritate? 

Așadar, prin hotărârile Îngerilor s-a dat 
Legea acelui popor, dar prin ea a fost pregătită 
și anunțată venirea Domnului [nostru] Iisus 
Hristos.  

Și, așa-zicând, Însuși Cuvântul lui 
Dumnezeu era în Îngeri, într-un mod minunat 
și inefabil [miro et ineffabili modo], [Îngeri] 
prin ale căror hotărâri s-a dat însăși Legea. De 
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unde zice în Evanghelie: „Dacă ați fi crezut în 
Moisis, ați fi crezut și Mie. Căci despre Mine a 
scris acela” (In. 5, 16). 

Așadar, Dumnezeu a vorbit atunci prin 
Îngeri. Prin Îngeri, Fiul lui Dumnezeu, Mijlo- 
citorul între Dumnezeu și oameni, Și-a pregătit 
venirea Sa viitoare din sămânța lui Avraam, ca 
să îi găsească pe aceia care Îl primesc, care își 
mărturisesc vinovățiile/ răutățile [reos], pe care 
Legea neîmplinită îi făcea păcătoși [transgre- 
ssores].  

De unde și Apostolul zice către galateni: 
„deci ce [este] Legea? A fost pusă din cauza 
păcatului [transgressionis], până când era să 
vină sămânța celui căruia i s-a făgăduit [semen 
cui promissum est]44, [fiind] așezată prin Îngeri 
în mâna Mijlocitorului” (Gal. 3, 19): aceasta a 
fost așezată/ rânduită prin Îngeri în mâna Sa.  

Așadar, nu S-a născut prin naștere firească  
[per conditionem], ci prin putere [dumne- 
zeiască].  

Dar [ca dovadă] că nu pe vreunul dintre 
Îngeri îl numește Mijlocitor, ci pe Însuși 
Domnul Iisus Hristos, întrucât s-a cuvenit să Se 
facă om, iată [ce spune] și în altă parte: „Unul”, 
zice, „[este] Dumnezeu și unul Mijlocitorul 
între Dumnezeu și oameni: omul Hristos Iisus” 
(I Tim. 2, 5).  

Prin urmare, acel Paști întru jertfirea 
mielului (Ieș. cap. 12) [a fost o prefigurare]. Prin 
urmare, toate acelea care [vorbeau tainic] 
despre venirea lui Hristos în trup și despre ceea 
ce [El] avea să pătimească, dar și despre 
Înviere[a Lui], au fost arătate/ simbolizate 

                                           
44 Hristos din sămânța Sfântului Avraam. 

60



 

 

[figurantur] în Lege, care s-a dat prin hotărârile 
Îngerilor [in edictis Angelorum], în care Îngeri 
era [arătat/ simbolizat], desigur, și Tatăl, și Fiul, 
și Duhul Sfânt.  

Și [era] uneori Tatăl, alteori Fiul, alteori 
Duhul Sfânt, [iar] alteori Dumnezeu [Sfânta 
Treime] era închipuit/ simbolizat [figura- 
batur] prin aceia [prin Îngeri], fără nicio dife- 
rență personală45.  

Deși [Dumnezeu] S-a arătat în chipuri 
văzute și simțite/ sensibile [în vedenie/ extaz 
dumnezeiesc], totuși [S-a arătat] prin făptura Sa 
[, prin Îngeri, adică], nu prin fire[a Sa] [non per 
substantiam]. [Însă] inimile văzătorilor Aceluia 
[care S-a arătat prin Îngeri] au fost curățite prin 
toate acelea care au fost văzute [duhovnicește] 
cu ochii și auzite [duhovnicește] cu urechile. 

 
27. Dar este de ajuns, deja, după cum 

consider, pentru cuprinderea noastră, că s-a 
discutat și s-a arătat ceea ne asumaserăm să 
înțelegem în această carte, după întemeierea și 
posibilitatea rațiunii, ca un om sau, mai degra- 
bă, pe cât pot eu și prin tăria autorității, atât cât 
am putut înțelege dumnezeieștile cuvinte ale 
Sfintei Scripturi. 

[Am înțeles așadar] că atunci când s-a spus 
că Dumnezeu S-a arătat părinților noștri din 
vechime, înainte [de întruparea] Mântuitorului, 
acele glasuri și vederi [părut] trupești s-au făcut 
prin Îngeri. Sau ei înșiși au fost vorbitori sau 
lucrători a ceva anume, [ca] din partea/ în 
numele lui Dumnezeu [ex persona Dei], după 

                                           
45 Ca în cazul vedeniei arătate Sfântului Avraam 

la stejarul lui Mamvri. 
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cum am arătat că aveau obiceiul chiar și 
Profeții.   

Sau și-au asumat [să reprezinte ceva] din 
creatură [ex creatura], ceea ce ei înșiși [, 
Îngerii,] nu sunt [în ființa lor], [dar] prin care 
Dumnezeu să fie arătat oamenilor în mod 
simbolic [figurate]. 

[Am înțeles, de asemenea,] că acest mod 
de a arăta/ a indica/ a simboliza [genus 
significationum] nu l-au omis nici Profeții, 
după cum Scriptura învață prin multe exemple. 

Acum rămâne așadar ca să vedem [cum le 
înțelegem pe următoarele]. [Adică,] când și 
Domnul fiind născut din Fecioară, iar Duhul 
Sfânt pogorându-Se în chip văzut, ca o 
porumbiță (Mt. 3, 16), și fiind văzute limbile de 
foc, făcându-se sunet din cer, în ziua 
Cincizecimii, după Înălțarea Domnului (F. Ap. 
2, 1-4), nu [a fost în aceste manifestări] Însuși 
Cuvântul lui Dumnezeu, prin firea Sa, care este 
egală și coeternă cu a Tatălui, nici Duhul 
Tatălui și al Fiului prin firea Sa, care și ea este 
egală și coeternă cu a Amândurora [cu a Tatălui 
și cu a Fiului], ci cu siguranță o creatură s-a 
arătat simțurilor trupești și muritoare, care a 
putut să se formeze și să existe sub acele 
chipuri, [o făptură] care să ia parte [la ce s-a 
petrecut] în timpul acelor vederi și [să aibă] 
aceste calități/ proprietăți [proprietates] ale 
Fiului lui Dumnezeu și ale Duhului Sfânt [, 
pentru a-I reprezenta simbolic], deși [arătările] 
s-au făcut prin creatura văzută.  

Pe care vom începe [să le studiem] în mod 
oportun într-o altă carte. 

(Sfârșitul cărții a treia) 
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Despre Sfânta Treime 
                          

[cartea a 4-a] 
 
 

Prefață 
 
 

1. Firea umană [genus humanum] are 
obiceiul să valorizeze mult știința lucrurilor 
pământești și cerești. Întru care, în mod sigur, 
mai buni sunt aceia care acestei științe îi pun 
înainte [praeponunt] cunoașterea de sine [no- 
sse semetipsos].   

Și mai de lăudat este sufletul căruia îi este 
cunoscută cu adevărat neputința sa [infirmitas 
sua], decât cel care nu se îngrijește de ea, chiar 
dacă scrutează [scrutatur] căile cerului ca să le 
cunoască, sau [decât] cel care acum deține 
cunoașterea [acelora], ignorând el [însă] pe cele 
prin care [poate] să înainteze către mântuirea și 
întărirea sa. 

Cel care, deci, cu adevărat a privegheat în 
Dumnezeu [evigilavit in Deum], trezit de 
căldura [dragostei] Duhului Sfânt, și în fața 
iubirii Lui se nevrednicește [pe sine], în toată 
vremea vrând să ajungă [la El] și fiind nepu- 
tincios, și aceea [iubirea Duhului], strălucindu-i 
lui, se întoarce în sine și se descoperă [se vede] 
pe sine și răutatea sa, [acela] a cunoscut că nu 
poate fi comparat curăției Aceluia [, a Duhului]. 

[El] are plânsul dulce [flere dulce]46 și cere 
mila Lui, ca să fie miluit [misereatur] iarăși și 
iarăși, până când scoate toată murdăria [totam 
                                           

46 Plânge cu lacrimi dulci. 
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miseriam] [din sine]. Și se roagă cu încredere, 
ca și cum ar fi primit deja făgăduința mântuirii, 
fără plată, prin Acel singur Mântuitor și Lumi- 
nător al omului.  

Pe acesta, care astfel se poartă și se 
îndurerează, știința nu îl umflă/ semețește 
[inflat], pentru că iubirea îl zidește (I Cor. 8, 1). 

Căci a pus mai înainte [praeposuit] știința 
științei [scientiam scientiae]47, a pus mai înainte 
slăbiciunea sa, mai mult decât a ști palatele 
lumii [mundi moenia], temeliile pământurilor și 
acoperișurile cerurilor. Și pe această știință 
așezând-o în fața sa, a pus în fața sa durerea (cf. 
Eccl. 1, 18): durerea căutărilor sale de dorul 
patriei sale [veșnice] și al Creatorului său, al 
Dumnezeului lui Cel binecuvântat48. 

Între astfel de oameni, în familia Hristo- 
sului Tău, Doamne Dumnezeul meu, dacă între 
săracii Tăi tânjesc [gemo], dă-mi [și] mie din 
pâinea Ta, ca să răspund oamenilor care nu 
sunt înfometați și nu însetează de dreptate (Mt. 
5, 6), ci sunt sătui și bogați!  

I-a săturat deci pe aceia fantasma 
[phantasma] [minții] lor, nu adevărul Tău, pe 
care, refuzându-l, îl renegă [resiliunt] și în 
„adevărul” lor cad [cadunt]. 

Eu simt, fără îndoială, că inima omenească 
poartă multe iluzii/ neadevăruri [figmenta]. Și 
ce este inima mea, decât o inimă omenească?  

Dar aceasta rog pe Dumnezeul inimii 
mele, ca să nu vărs nimic din aceste 
neadevăruri, în aceste cărți, drept adevăr 

                                           
47 Cunoașterea duhovnicească. 
48 „dolorem peregrinationis suae ex desiderio 

patriae suae, et Conditoris ejus beati Dei sui”. 
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întemeiat. Ci să vină de aici [din inimă] în ele 
orice poate veni prin mine [de la Dumnezeu].  

De unde mie, deși lepădat de la fața ochilor 
Săi (cf. Ps. 30, 23), și încercând a mă întoarce de 
departe, [să-mi fie] să fiu inspirat de suflarea 
[aura] adevărului Său, pe calea pe care a arătat-
o dumnezeirea umanității Unuia-născutului 
Său.  

Pe care [insuflare dumnezeiască] o sorb 
[haurio] pe atât pe cât este îngăduit celor 
schimbători [mutabilis], cu cât mai mult cu cât 
în aceasta [în firea dumnezeiască] nu văd nimic 
schimbător, nici [nimic care să aparțină] 
locurilor sau vremilor, precum trupurile/ lucru- 
rile materiale [corpora]. Nici numai vremilor și 
întrucâtva locurilor, precum gândurile sufle- 
telor noastre. Nici numai timpurilor și fără 
nicio imagine a locurilor, precum anumite ra- 
ționamente ale minților noastre. 

Căci întreaga fire/ ființă a lui Dumnezeu 
[Dei essentia], adică, nu are nimic schimbabil/ 
mutabil, nici în veșnicie, nici în adevăr, nici în 
voință. Pentru că acolo[, în Dumnezeu, ] veșnic 
este adevărul, veșnică [este] iubirea. Și adevă- 
rată este acolo iubirea, adevărată veșnicia. Și 
iubită este acolo veșnicia, [și] iubit este [acolo] 
adevărul. 
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Capitolul I 
 
 
2. Dar pentru că ne-am înstrăinat de la 

neschimbata bucurie [ab incommutabili gau- 
dio], dar totuși nu suntem tăiați sau înde- 
părtați de aici, ca să nu căutăm veșnicia, 
adevărul și fericirea în acestea care sunt 
mutabile și vremelnice (căci nu dorim nici să 
murim, nici să greșim, nici să ne tulburăm), 
sunt trimise nouă vederile dumnezeiești 
[divinitus visa], în conformitate cu  rătăcirile 
noastre, prin care suntem avertizați că nu este 
aceasta[, lumea materială,] ceea ce căutăm, ci la 
aceea [care va urma] după aceasta [trebuie] să 
ne întoarcem. De unde [înțelegem că], aici nu o 
găsim, decât dacă atârnăm [penderemus] [de 
Împărăția veșnică].  

Și primul lucru a fost pentru noi să fim 
convinși cât de mult ne iubește Dumnezeu, ca 
nu cumva, prin deznădejde, să nu îndrăznim să 
ne înălțăm întru El.  

Dar a fost nevoie să ni se arate ce fel [de 
oameni] a iubit, ca nu cumva mândrindu-ne ca 
pentru meritele noastre, să nu ne îndepărtăm și 
mai mult de El și să pierdem și mai mult din 
puterea noastră [de a ne apropia de El]. 

Și prin aceasta Dumnezeu a făcut pentru 
noi, ca mai degrabă să ne desăvârșim prin pute- 
rea Lui și, astfel, în neputința smereniei să se 
desăvârșească puterea iubirii. 

Aceasta înseamnă în psalm, unde a zis:  
„Împărțind ploaie de bunăvoie, Dumne- 

zeule, moștenirii Tale. Și [ea] este neputin- 
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cioasă [infirmata est], [iar] Tu cu adevărat o 
desăvârșești [perfecisti] pe ea” (Ps. 67, 10). 

Desigur, prin ploaia de bunăvoie, [El] a 
vrut să înțelegem nimic altceva decât harul, 
care nu este trimis pentru merite, ci dat gratis 
[gratis datam] și de aceea și este numit har 
[gratia]. 

L-a dat așadar pe el nu pentru că eram 
vrednici [de el], ci pentru că [El așa] a vrut. 
Aceasta cunoscând, să nu fim încrezători în noi 
înșine. Și aceasta[, mândria,] este pentru a slăbi 
[în noi harul]. 

El, cu adevărat, ne desăvârșește pe noi, 
ceea ce chiar Apostolul Pavel zice: „Îți e de 
ajuns ție harul Meu, căci puterea [Mea] în 
slăbiciune se desăvârșește” (II Cor. 12, 9). 

Oamenii trebuiau așadar convinși cât de 
mult ne-a iubit pe noi Dumnezeu și în ce fel ne-
a iubit: cât, ca să nu deznădăjduim; [și] în ce fel, 
ca să nu ne mândrim. 

Apostolul explică astfel acest loc, în mod 
foarte necesar: „Deci își arată”, zice, „Dum- 
nezeu iubirea Sa în noi, pentru că, pe când noi 
eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cu 
mult mai mult, îndreptați acum în sângele 
Acestuia, vom fi mântuiți de mânie49 prin El. 
Dacă deci, când eram vrăjmași, am fost 
împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, 
cu mult mai mult, împăcați [fiind], vom fi 
mântuiți în viața Acestuia” (Rom. 5, 8-10). 

Și la fel [spune și] în alt loc: „Așadar”, zice, 
„ce răspundem la aceasta? Dacă Dumnezeu este 
pentru noi, cine [este] împotriva noastră? Cel 
care nu și-a cruțat propriul Fiu, ci L-a dat pe El 

                                           
49 Mânia lui Dumnezeu în ziua Judecății.  
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pentru noi toți, cum nu ne va da nouă toate, 
împreună cu El?” (Rom. 8, 31-32). 

Dar ceea ce s-a vestit nouă, aceste lucruri 
viitoare s-au arătat și Drepților din vechime, și 
chiar prin aceeași credință cei smeriți au slăbit, 
iar cei slabi s-au desăvârșit. 

 
3. Așadar, pentru că este Cuvântul lui 

Dumnezeu unul, prin Care toate s-au făcut, 
Care este Adevărul neschimbător, prin urmare 
toate acolo[, întru El,] sunt în mod simultan 
originale și fără schimbare [principaliter atque 
incommutabiliter], nu numai cele care acum 
sunt în această întreagă făptură, ci chiar și cele 
care au fost și [cele] care vor fi. Căci acolo, [la 
Dumnezeu,] nici nu vor fi, nici nu au fost, ci 
numai sunt. 

Și toate sunt viață, și toate sunt una. Și 
mai degrabă este una [unum est], [pentru că] și 
o [singură] Viață este.    

Astfel, deci, toate prin El s-au făcut, 
pentru ca orice s-a făcut în El, să fie în acea 
Viață, care nu este făcută: pentru că la început 
Cuvântul nu a fost făcut, ci Cuvântul era la 
Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul, și toate 
prin El s-au făcut. 

Nu s-ar fi făcut toate prin El, dacă El nu ar 
fi fost înaintea tuturora. Iar [El] nu este făcut.  

Iar în acelea care prin El s-au făcut, însuși 
trupul, care nu este viață, nu s-ar fi făcut prin 
El, decât dacă în El era viața, înainte ca să fie 
făcut [trupul]. 

Căci ceea ce s-a făcut, acum, [s-a făcut 
pentru că] în El era viața, și nu orice fel de viață. 
Căci și sufletul este viață a trupului, dar și 
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acesta este făcut și prin urmare mutabil/ 
schimbător. Și de către cine a fost făcut, dacă nu 
de Cuvântul lui Dumnezeu Cel neschimbător 
[incommutabile]? 

Deci toate prin El s-au făcut și fără El nimic 
nu s-a făcut. 

Așadar, ceea ce s-a făcut, [s-a făcut pentru 
că] în El era viața, și nu orice fel de viață, ci 
viața era lumina oamenilor: desigur, lumina 
minților raționale, prin care oamenii se deose- 
besc de turme[le de animale] și de aceea sunt 
oameni. 

Așadar, nu [era] lumină materială, care 
este lumină a trupului, sau care strălucește  din 
cer, sau care se aprinde în focuri pământești, 
nici nu este numai [lumina] trupurilor ome- 
nești, ci și a tuturor animalelor și până la cei 
mai mici dintre viermi. Căci acestea toate văd 
această lumină: în această Viață era lumina 
oamenilor.  

Nici nu a fost așezată departe de fiecare 
dintre noi: căci în aceasta trăim și ne mișcăm și 
suntem (cf. F. Ap. 17, 27-28). 
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Capitolul II 
 
 

4. Dar lumina luminează în întuneric și 
întunericul [tenebrae] nu a cuprins-o [non com- 
prehenderunt] pe ea. Însă întunericul înseamnă 
mințile proaste ale oamenilor, desfigurate de 
lăcomie și întunecate de necredință. 

Pentru ca să-i vindece și să-i însănă- 
toșească pe aceștia, [de aceea] Cuvântul S-a 
făcut trup și a locuit între noi, [Cel] prin Care 
toate s-au făcut (In. 1, 1-14). 

Deci luminarea [minții] [illuminatio] este 
împărtășirea noastră de Cuvânt[ul lui Dum- 
nezeu], adică de acea Viață care este lumina 
oamenilor.  

Pentru această împărtășire eram cu totul 
nevrednici și neputincioși, din cauza necurăției 
păcatelor. Prin urmare, trebuia să fim curățiți.  

Mai mult, curățirea celor nedrepți și 
mândri este una [singură]: sângele Dreptului și 
smerenia lui Dumnezeu [humilitas Dei]. 

Ca să contemplăm pe Dumnezeu, [adică] 
ceea ce nu suntem prin fire, a trebuit să ne 
curățim prin El, [Care S-a] făcut ceea ce suntem 
noi prin fire și ceea ce nu suntem prin păcat. 

Căci noi nu suntem Dumnezeu prin fire, 
[ci] noi suntem oameni prin natura [noastră], 
[iar] prin păcat nu suntem drepți. Și, astfel, 
Dumnezeu făcut om drept [homo justus], a 
mijlocit la Dumnezeu pentru omul păcătos.  

Căci nu se măsoară/ nu se potrivește 
păcătosul cu dreptul, ci om cu om se măsoară/ 
se potrivește.  
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Adăugând/ unind deci asemănării noastre 
umanitatea Sa, a șters neasemănarea [cu 
Dumnezeu a] nedreptății noastre. Și făcându-se 
părtaș firii noastre muritoare [mortalitatis 
nostrae], ne-a făcut pe noi părtași dumnezeirii 
Sale. 

Căci moartea păcătosului, venită, după 
dreptate, din necesitatea osândirii [păcatului], a 
fost înlăturată prin moartea Celui Drept, venită 
din bunăvoința milostivirii [ex misericordiae 
voluntate] [Lui]. Din moment ce [moartea] Lui 
singură s-a măsurat/ s-a potrivit pentru [moar- 
tea] noastră îndoită50. 

Adică această asemănare sau unire sau 
înțelegere sau armonie [congruentia, sive con- 
venientia, vel concinentia, vel consonantia] sau, 
dacă astfel este mai ușor de zis, ceea ce este 
unul pentru doi [quod unum est ad duo], în 
orice uniune, sau, dacă se poate spune mai 
bine, [această] aducere împreună/ cooptare 
[coaptatione] a creaturii, valorează cel mai 
mult. 

Pe această aducere împreună, precum mă 
gândesc acum, aș vrea să spun că grecii o 
numesc avrmoni.an. 

Dar nu este acum locul [aici] ca să arătăm 
cât de mult înseamnă armonia dintre simplu și 
îndoit [consonantia simpli ad dupium]51, care se 
regăsește în noi în cel mai înalt grad [maxima], 
și astfel este așezată în noi în mod firesc. 
Desigur, de către cine, dacă nu de către Cel care 
ne-a creat? 

                                           
50 A sufletului și a trupului. 
51 Sufletul nostru este simplu, dar natura noastră 

umană este îndoită/ duală: materială și spirituală. 
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Încât nici cei ignoranți/ needucați să nu 
poată să nu o simtă pe ea, fie că ei cântă, fie că 
îi ascultă pe alții. 

Prin aceasta adică, vocile înalte și cele 
grave se armonizează [concordant], astfel încât 
oricine e în disonanță cu aceasta ofensează 
foarte mult nu numai știința [muzicală], în care 
cei mai mulți sunt necunoscători, ci chiar 
simțul auzului nostru. 

Dar pentru ca să fie demonstrată aceasta, 
este nevoie de elaborarea unei predici lungi. 
Dar cel ce știe [să cânte] poate să o demon- 
streze de la el chiar urechii înseși, cu un 
intrument obișnuit [in regulari monochordo]. 

 
  

72



 

 

Capitolul III 
 

 
5. Cu adevărat, ceea ce rămâne în prezent, 

pe cât dă Dumnezeu, este să se spună detaliat 
în ce fel simplul/ simplitatea [simplum] Dom- 
nului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos se 
armonizează cu îndoitul nostru/ dualitatea 
noastră [duplo nostro] și în ce mod cântă 
împreună  spre mântuire[a noastră]. 

Cu siguranță, noi eram morți și cu sufletul 
și cu trupul – ceea ce niciun creștin nu pune la 
îndoială. Cu sufletul: din cauza păcatului. Cu 
trupul: din cauza pedepsei păcatului; și prin 
aceasta [eram morți] și cu [tot] trupul din cauza 
păcatului.  

Dar oricare dintre lucrurile noastre – adică 
și sufletul [, cât] și trupul –, avea nevoie de 
doctorie și de înviere [medicina et ressurec- 
tione], ca să se reînnoiască spre bine [in melius 
renovaretur] ceea ce era schimbat în rău [dete- 
rius commutatum]. 

Însă moartea sufletului este necredința/ 
impietatea [impietas]. Iar moartea trupului 
[este] stricăciunea [corruptibilitas] prin care 
este făcut și sufletul să plece din trup. 

Deci precum sufletul [moare când] e 
părăsit de Dumnezeu, așa și trupul moare când 
îl părăsește sufletul.  

De unde [urmează că] aceea[, moartea 
sufletului,] se face prostește52, [iar] aceasta[, 
moartea trupului,] în agonie. Deci sufletul este 
înviat prin pocăință [per poenitentiam], iar în 

                                           
52 Din prostia și nepăsarea omului față de viața sa 

veșnică. 
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trupul încă muritor, reînnoirea vieții se începe 
de la credință, prin care [omul] se încrede „în 
Cel care îl îndreptează pe cel necredincios” 
(Rom. 4, 5). [Iar] omul interior se înnoiește din 
ce în ce mai mult, prin obiceiuri bune, [și] este 
crescut și reîntărit din zi în zi (cf. II Cor. 4, 16). 

Trupul [este], cu adevărat, ca omul dinafa- 
ră/ exterior [homo exterior]: cu cât mai mult 
durează această viață, cu atât mai mult se strică 
tot mai tare, fie datorită vârstei, fie prin boală, 
fie prin diferite suferințe, până când vine la cele 
de pe urmă [ad ultimam], care de către toți se 
cheamă: moarte.  

Iar învierea lui[, a trupului,] este amânată 
pentru sfârșit[ul lumii], când și însăși îndrep- 
tarea noastră [justificatio nostra] se va împlini 
într-un mod inefabil. 

Căci atunci „vom fi asemenea Lui, fiindcă 
Îl vom vedea pe El precum este” (I In. 3, 2). 

Acum însă, până când trupul care se strică 
îngreuiază sufletul (cf. Înț. lui Sal. 9, 15) și toată 
viața omenească pe pământ este ispită [tentatio] 
(cf. Iov 7, 1)53, nu se îndreptează înaintea Lui 
niciun [om] trăitor [pe pământ] (Ps. 142, 2), în 
comparație cu dreptatea întru care vom fi făcuți 
asemenea Îngerilor și slavei [dumnezeiești] care 
se va arăta în noi. 

De ce însă să amintesc mai multe dovezi 
despre diferența dintre moartea sufletului și 
moartea trupului, când [Însuși] Domnul, într-o 
sentință evanghelică [sententia evangelica], a 

                                           
53 În VUL: „militia est vita hominis super terram 

et sicut dies mercennarii dies eius” („[ca un] serviciu 
militar este viața omului pe pământ și precum zilele 
muncitorilor/ celor angajați [sunt] zilele lui”). 
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lăsat oricui să discearnă cu ușurință fiecare 
moarte, [acolo] unde a zis: „Lăsați morții să-și 
îngroape morții lor” (Mt. 8, 22)? 

Adică era îngropat trupul mort. Dar a vrut 
a se înțelege că cei care îl îngropau [sepultores] 
[erau] morți în sufletul [lor] prin răutatea 
necredinței [per infidelitatis impietatem].   

Unii ca aceștia se ridică/ înviază când se 
spune: „Ridică-te, cel ce dormi, și înviază din 
morți, și te va lumina Hristos” (Efes. 5, 14). 

Dar Apostolul detestă o anumită moarte, 
zicând despre văduvă: „care, deci, își petrece 
timpul în desfătări [in delici], este moartă [încă] 
trăind” [I Tim. 5, 6]. 

Așadar, sufletul care a fost necredincios, 
[și care] acum [este] credincios, se spune că 
după dreptatea credinței înviază și viețuiește.  

Iar trupul nu este muritor [moritorum] din 
cauza plecării sufletului [animae abscessum], 
care este să se întâmple, ci tocmai datorită 
slăbiciunii cărnii și a sângelui [infirmitatem 
carnis et sanguinis], pe care într-un loc, în 
Scriptură, îl numește chiar mort, vorbind 
Apostolul: „[dar] trupul, cu adevărat”, zice, 
„este mort din cauza păcatului, însă sufletul/ 
duhul [spiritus] este viu pentru dreptate” (Rom. 
8, 10). Această viață s-a făcut din credință, 
pentru că dreptul trăiește din credință (cf. Rom. 
1, 17). 

Dar ce urmează? „Deci dacă Duhul Celui 
care L-a ridicat/ înviat [suscitavit] pe Iisus din 
morți locuiește în voi, [atunci] Cel care L-a 
ridicat pe Hristos Iisus din morți, va face vii 
[vivificabit] și trupurile voastre muritoare, prin 
locuirea Duhului Său în voi” (Rom. 8, 11). 

75



 

 

 
6. Așadar, pentru această moarte îndoită 

[duplae] a noastră, Mântuitorul nostru dă pe 
cea una [simplam] a Sa. Și pentru ca să aducă 
învierea noastră în amândouă, pe cea una a Sa 
[Înviere] a pus-o înainte și a arătat-o [prae-
posuit et proposuit] în Taina și în pilda [Sa] [in 
sacramento et exemplo]. 

Și deci nu a fost păcătos sau necredincios, 
ci lucrarea a fost tocmai pentru ca să 
reînnoiască [ut renovari] [cele] din lăuntrul 
omului, ca și cum sufletul Lui ar fi fost mort și 
să se reîntoarcă/ să învieze, ca și cum ar fi 
revenit la viața dreptății.  

Dar fiind îmbrăcat în trupul muritor și 
murind o dată, o dată și înviază și în aceasta 
singură El armonizează [concinuit] cele două 
[învieri] ale noastre, [și] pe aceasta[, Învierea 
Sa,] în aceea [, în învierea noastră,] a făcut-o 
taină a interiorului omenesc, [iar] în afară pildă 
[a învierii de obște]. 

Deci tainei interiorului nostru omenesc s-a 
dat acel glas, legat de moartea sufletelor 
noastre și arătând-o [pe aceasta] nu numai în 
psalm, ci cu adevărat și pe Cruce: „Dumnezeul 
Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Ps. 21, 1; Mt. 27, 
46). 

Acestui glas îi răspunde Apostolul, zicând: 
„Știind că omul nostru vechi este asemenea 
unui răstignit [simul crucifixus], ca să fie 
eliminat/ curățit [evacuetur] trupul păcatului, 
ca să nu mai slujim păcatului” (Rom. 6, 6). 

Prin răstignire se înțeleg, desigur, durerile 
pocăinței în lăuntrul omului și ale acelei asceze 
a răstignirii vindecătoare, [iar] prin acea moarte 
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este nimicită moartea necredinței/ neevlaviei 
[impietatis], întru care ne părăsește pe noi 
Dumnezeu. 

Și, de aceea, printr-o astfel de cruce [a 
ascezei] se curățește trupul păcatului, pentru ca 
acum „să nu [mai] arătăm mădularele noastre 
ca arme ale nedreptății păcatului” (Rom. 6, 13). 

Pentru că și lăuntrul omului, dacă, de- 
sigur, este înnoit din zi în zi (cf. II Cor 4, 16), 
este neîndoielnic vechi mai înainte de a fi 
înnoit. 

Căci, de fapt, în interior se petrece ceea ce 
același Apostol zice: „Dezbrăcați-vă de omul cel 
vechi și îmbrăcați-l pe cel nou!” (cf. Efes. 4, 22-
24). Ceea ce, de astfel, explică în cele ce 
urmează: „Pentru ca lepădând minciuna [men- 
dacium], să vorbiți adevărul” (Efes. 4, 25).  

Deci unde se leapădă minciuna, decât în 
lăuntrul [intus] [omului], pentru ca să locuiască 
în muntele sfânt al lui Dumnezeu cel ce grăiește 
adevărul în inima sa (Ps. 14, 1-2)? 

Cu adevărat, învierea trupului Domnului 
este arătată a avea legătură cu taina învierii 
noastre lăuntrice/ interioare [interioris resur- 
rectionis], [în acel loc scriptural] unde, după ce 
a înviat, a zis femeii: „Nu te atinge de Mine, căci 
încă nu M-am înălțat la Tatăl Meu!” (In. 20, 17).  

Cărei taine îi răspunde Apostolul, zicând: 
„Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos 
[consurrexistis cum Christo], căutați cele ce 
sunt sus/ în înălțime [quae sursum sunt], unde 
Hristos este șezând la dreapta lui Dumnezeu. 
Cunoașteți cele ce sunt sus/ în înălțime” (Col. 3,  
1-2). 
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Deci aceasta înseamnă a nu-L atinge pe 
Hristos, decât atunci când Se va sui la Tatăl: a 
nu cunoaște în mod trupește [cele] despre Hris- 
tos. 

Cu adevărat, acum, moartea trupului 
Domnului are legătură cu exemplul morții 
omului nostru din afară [a trupului], pentru că, 
printr-o astfel de patimă mare, au fost încura- 
jați robii Săi ca să nu se teamă de cei care ucid 
trupul, dar care nu pot ucide sufletul (Mat. 10, 
28).  

Pentru că zice Apostolul: „Ca să suplinesc/ 
să umplu [ut suppleam] cele ce lipsesc împresu- 
rărilor/ necazurilor [pressurarum] lui Hristos în 
trupul meu” (Col. 1, 24). 

Și cu exemplul învierii omului nostru din 
afară [a trupului] se descoperă a avea legătură 
învierea trupului Domnului, pentru că a zis 
Ucenicilor: „Pipăiți și vedeți că duhul nu are 
carne și oase, precum Mă vedeți pe Mine 
având!” (Lc. 24, 39). 

Și unul dintre Ucenici, atingând chiar 
urmele/ cicatricile [cicatrices] Lui, a strigat 
zicând: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” (In. 
20, 28). 

Și când trupul Aceluia s-a arătat [a fi] cu 
totul întreg, prin aceasta s-a demonstrat întru 
el ceea ce El a spus celor pe care i-a încurajat 
[să nu se teamă de moarte]: „[Nici] păr din 
capul vostru nu va pieri” (Lc. 21, 18). 

De unde [de ce], deci, mai întâi, [a zis:] 
„Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am 
înălțat la Tatăl Meu”, și de unde [de ce] apoi S-a 
înălțat la Tatăl fiind atins de către Ucenici, dacă 
nu pentru că acolo se sugera [insinuabatur] 
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taina omului lăuntric/ interior [interioris homi- 
nis sacramentum], [iar] aici se oferea exemplul 
celui din afară/ exterior? 

Sau poate cineva este atât de absurd și de 
împotrivitor adevărului, încât să îndrăznească 
să spună că El a fost atins de bărbați înainte de 
Înălțare, iar de către femei [doar] după ce S-a 
înălțat? 

Pentru această pildă a învierii noastre 
viitoare, care a fost anticipată în Domnul [quod 
praecessit in Domino], zice Apostolul: „Hristos 
mai întâi/ începătură [initium], apoi cei care 
sunt ai lui Hristos” (I Cor. 15, 23). 

Căci despre învierea trupului era vorba în 
acel loc, tocmai pentru aceasta zice astfel: „A 
preschimbat/ transfigurat [transfiguravit] tru- 
pul smereniei noastre [ca să fie] asemenea 
trupului slavei Sale” (Filip. 3, 21). 

Așadar, o moarte a Mântuitorului nostru a 
fost spre mântuirea celor două morți ale 
noastre. Și o înviere a Lui a plinit cele două 
învieri ale noastre, din moment ce trupul Său, 
în amândouă lucrurile, adică și în moarte și în 
înviere, și ca taină a omului nostru interior, și 
ca pildă [a celui] exterior, a fost folosit în mod 
corespunzător ca leac [medicinali].  
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Capitolul IV 
 
 
7. Dar această rațiune: una pentru două, 

răsare, desigur, din numărul trei [a ternario 
numero]. Căci unul și cu doi fac trei, dar 
acestea toate despre care vorbesc, [împreună] 
ajung la șase. Fiindcă unu cu doi cu trei fac 
șase.  

De aceea, despre acest număr se spune că 
este desăvârșit [perfectus], pentru că părțile sale 
sunt complete.  

Căci are pe acestea trei: pe șase, pe trei, 
[și] jumătate. Căci nicio altă parte, care să poată 
fi numită parte alicotă54 [quota], nu există în 
ele. 

Așadar, a șasea parte este una/ o dată, a 
treia de două ori, iar jumătatea sa este trei. Iar 
unu cu doi și cu trei fac același șase. A cărui 
desăvârșire ne-o arată nouă Sfânta Scriptură cel 
mai mult în aceasta, că Dumnezeu a desăvârșit 
opera Sa în șase zile, iar în a șasea zi a fost făcut 
omul după chipul Său (Fac. 1, 27). Și în a șasea 
vârstă a neamului omenesc, Fiul lui Dumnezeu 
a venit și S-a făcut om, pentru ca pe noi să ne 
remodeleze [reformaret] după chipul lui Dum- 
nezeu. Desigur, acum este în vigoare o vârstă: 
fie că au fost împărțiți câte o mie de ani pentru 
fiecare vârstă, fie că, în Dumnezeieștile 
Scripturi, căutăm [personalități] memorabile și 
uluitoare [care să fie] ca niște încheieturi ale 
vremii [quasi articulos temporum]55.  

                                           
54 Parte alicotă = parte care se cuprinde exact, de 

un anumit număr de ori, într-o cantitate dată. 
55 Cu sensul de: borne temporale.   
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Încât prima vârstă se descoperă [a fi] de la 
Adam până la Noe, [iar] a doua de aici [de la 
Noe] până la Avraam. Și, după aceea, precum 
Matei Evanghelistul a împărțit, de la Avraam 
până la David, de la David până la strămutarea 
[transmigrationem] în Babilon și de aici până la 
nașterea Fecioarei56(Mt. 1, 17).  

Aceste trei vârste, adăugate la cele două, 
fac cinci. De la nașterea Domnului a început a 
șasea, care se desfășoară acum, până la tainicul 
sfârșit al vremii. 

Ne dăm seama că acest număr șase poartă 
un fel de simbol al timpului, chiar în acea 
socoteală a împărțirii tripartite, în care calcu- 
lăm [computamus] un timp înainte de Lege, 
altul sub Lege [și] al treilea sub har. În care 
timp am primit taina înnoirii, pentru ca, la sfâr- 
șitul timpului [să primim] chiar înnoirea fiecă- 
reia dintre părți, din toate [părțile componente 
ale ființei noastre], prin învierea trupului [și] nu 
numai a sufletului [nostru], [și] să fim vindecați 
cu adevărat chiar de neputința [infirmitate] tru- 
pului. 

De unde se înțelege în chipul/ ca tip al 
Bisericii [in typo Ecclesiae] acea femeie însănă- 
toșită și ridicată de Domnul, pe care o gârbovise 
[curvaverat] neputința, când a legat-o Satana 
(Lc. 13, 10-17). Căci de astfel de vrăjmași ascunși 
se plânge [plangit] acel glas al psalmului: „Au 
gârbovit [curvaverunt] sufletul meu” (Ps. 56, 8). 

Iar această femeie avea [trăise] optsprezece 
ani în neputință, care este de trei ori șase. Iar 
luni ale celor 18 ani se găsesc în număr de câte 

                                           
56 Nașterea lui Hristos din Fecioară. 
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șase la pătrat, adică de șase ori șase și acesta 
[înmulțit din nou] cu șase57. 

La fel, după cum se poate vedea, în același 
loc al Evangheliei, lângă [cel pomenit mai sus, 
este, în pildă,] acel arbore de smochin, a cărui 
nefericită nerodire a dovedit-o în al treilea an.   

Dar pentru acela s-a mijlocit astfel, ca să 
fie iertat în acel an, pentru ca să facă roade 
bune [în anul următor]; iar altfel, să fie tăiat 
(Lc. 13, 6-9).  

Acum, și [acești] trei ani țin de aceeași 
împărțire tripartită, și lunile celor trei ani sunt 
șase la pătrat, adică șase ori șase. 

 
8. Așadar, într-un an, dacă luăm în 

considerare doisprezece luni întregi, care pli- 
nesc [complent] câte treizeci de zile fiecare (cei 
vechi au observat, desigur, această lună [calen- 
daristică], pe care o arată mișcarea lunii [circui- 
tus lunaris]), numărul șase își arată puterea. 

Așadar, cât înseamnă șase în prima ordine 
a numerelor, care începe de la unu și ajunge 
până la zece, tot atâta înseamnă șaizeci în cea 
de-a doua ordine, care începe de la zece și ajun- 
ge până la o sută. 

Deci numărul de șaizeci de zile repre- 
zintă a șasea parte a anului. Prin urmare, dacă 
se ia a șasea parte din a doua ordine și se 
multiplică cu șase din prima ordine, adică șase 
ori șaizeci, se obțin trei sute șaizeci de zile, care 
înseamnă exact doisprezece luni. 

Și precum mișcarea lunii [astrale] arată 
oamenilor luna [calendaristică], tot astfel anul a 

                                           
57 Adică în 18 ani, numărul lunilor este de 6 la 

puterea a treia. 

82



 

 

fost determinat prin mișcarea soarelui [circuitu 
solis].  

Rămân astfel cinci zile și o pătrime de zi, 
pentru ca soarele să umple cursul său și să 
încheie anul. Deci patru sferturi fac o zi, care 
trebuie inclusă la fiecare al patrulea an, care se 
numește bisect [bissextum], pentru ca să nu se 
tulbure [turbetur] ordinea timpurilor. 

Așadar, dacă luăm în considerare aceste 
cinci zile și un sfert, prevalează numărul șase 
între ele. În primul rând, pentru că, precum se 
obișnuiește să se calculeze totul din părți, nu 
sunt totuși cinci zile, ci mai degrabă șase, 
pentru că acele sferturi sunt acceptate ca o zi. 
Pe urmă, pentru că în acele cinci zile este a 
șasea parte a lunii, iar această a patra parte are 
șase ore.  

Deci întreaga zi, adică împreună cu noap- 
tea sa, sunt douăzeci și patru de ore, din care a 
patra parte, adică un sfert din zi, are șase ore și 
astfel, în cursul anului, numărul șase apare 
foarte des. 
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Capitolul V 
 
 
9. Nu e fără sens că acest număr șase poate 

fi înțeles pentru an, în zidirea [aedificatione] 
trupului lui Hristos, în chipul căruia templul 
distrus de iudei zicea că va învia în trei zile. 

Au zis deci: „Templul s-a zidit în patruzeci 
și șase de ani” (In. 2, 20). Și patruzeci și șase 
înmulțit cu șase fac două sute șaptezeci și șase. 
Și acest număr de zile plinește nouă luni și șase 
zile, care se calculează ca și cum ar fi zece luni 
în cazul unei femei însărcinate, nu pentru că 
toate ajung la a șasea zi după nouă luni, ci 
pentru că însăși desăvârșirea trupului Domnu- 
lui a condus la naștere în tot atâtea zile, precum 
autoritatea Bisericii păstrează după o veche 
tradiție. 

[Căci] noi credem că a fost conceput/ 
sălășluit [trupul Domnului în pântecele Preacu- 
ratei] în a opta calendă a lui aprilie58 [octavo 
calendas aprilis], în care zi a și murit.  

Astfel, mormântul nou în care a fost 
îngropat, unde niciun mort nu a mai fost pus 
(In. 19, 41-42), nici înainte, nici după [Hristos], 
corespunde pântecelui [uterus] Fecioarei, în 
care [El] a fost conceput [prin umbrirea Duhu- 
lui Sfânt], unde niciun muritor nu a fost 
însămânțat [nullus seminatus est mortalium]. 

Deci, după tradiție [a Bisericii], [Hristos] 
S-a născut în a opta calendă a lui ianuarie59.  

                                           
58 După calendarul latin. După calendarul 

nostru: 25 martie, atunci când prăznuim Bunavestire. 
59 De asemenea, după calendarul latin. După 

calendarul nostru: 25 decembrie. 
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Deci, dacă se calculează de la acea zi [a 
sălășluirii în pântece] până la aceasta [a 
nașterii], se descoperă că sunt două sute șapte- 
zeci și șase de zile, care înseamnă de șase ori 
numărul patruzeci și șase, care este numărul 
anilor în care s-a zidit templul. Pentru că în 
acest număr [de zile, 276, care este] multiplu de 
șase, trupul Domnului s-a desăvârșit, pe care 
patima morții l-a omorât și a treia zi a înviat.  

„Zicea” deci aceasta „despre templul tru- 
pului Său” (In. 2, 19-21), după cum spune mărtu- 
ria Evangheliei în mod prea clar și prea puternic 
[evidentissimo et robustissimo], care zice: „Pre- 
cum a fost Ionas în pântecele chitului [ceti] trei 
zile și trei nopți, astfel va fi și Fiul omului în 
inima pământului [in corde terrae] trei zile și 
trei nopți” (Mt. 12, 40). 
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Capitolul VI 
 
 
10. Scriptura mărturisește că aceste trei 

zile nu au fost întregi și pline. Ci prima zi se 
numără ca un întreg din ultima sa parte [vineri 
seara], iar a treia zi, de asemenea, [a fost] și ea 
un întreg din prima sa parte [duminică dimi- 
neața]. Ziua dintre ele [medius inter eos], însă, 
adică a doua zi, a fost cu totul întreagă, [având] 
toate cele douăzeci și patru de ore ale sale, 
douăsprezece ale nopții și douăsprezece ale 
zilei. 

Căci, a fost răstignit mai întâi de țipetele 
iudeilor [judaeorum vocibus], în ceasul al trei- 
lea, când era ziua a șasea, a sâmbetei [sabbati]. 
Apoi a fost atârnat pe crucea însăși la ceasul al 
șaselea și Și-a dat duhul la ceasul al nouălea (cf. 
Mt. 27, 23-50). Și a fost înmormântat „când deja 
se făcuse seară/ târziu”, precum despre aceasta 
este vorba [habent verba] în Evanghelii (Mc. 15, 
42-46), ceea ce se înțelege: la sfârșitul zilei. 

Așadar, de oriunde vrei să începi – chiar 
dacă poți să exprimi un alt raționament, [dar] 
într-un mod care să nu fie împotriva Evanghe- 
liei lui Ioan (In. 19, 14), încât [să nu lași] să se 
înțeleagă că a fost atârnat pe lemn [ligno 
suspensus] la ceasul al treilea –, tot nu poți să 
concepi prima zi întreagă. Așadar, o vom cal- 
cula [computabitur] ca pe o zi întreagă din 
ultima sa parte. 

Deci noaptea [de sâmbătă] până la ivirea 
zorilor, când s-a vestit Învierea Domnului, apar- 
ține celei de a treia zi. Pentru că Dumnezeu, 
Care a zis „să strălucească lumina din întuneric” 
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(II Cor. 4, 6) – ca prin harul Noului Testament 
și prin împărtășirea de Învierea lui Hristos să 
auzim: „Căci ați fost altădată întuneric, [iar] 
acum [sunteți] lumină în Domnul” (Efes. 5, 8) – 
ne sugerează nouă într-un anume fel că 
începutul zilei din noapte se face. 

Căci precum primele zile [ale universului], 
din cauza viitoarei căderi a omului, [se 
socoteau] de la lumină la noapte (cf. Fac. 1, 4-5), 
astfel acestea [zilele Învierii], datorită restau- 
rării omului, se socotesc de la întuneric la lumi- 
nă.  

Deci de la ceasul morții până la zorii 
ceasului Învierii sunt patruzeci [de ore], ca să 
fie numărat împreună chiar însuși ceasul al 
nouălea. Cu care număr corespunde, de aseme- 
nea, viața Lui pe pământ, după Înviere, în pa- 
truzeci de zile. 

Și este acest număr foarte frecvent în 
Scripturi, spre a sugera taina desăvârșirii în 
lumea cvadripartită [quadripartito mundo]. 
Căci [numărul] zece are oarecare desăvârșire și 
acesta înmulțit cu patru fac patruzeci. 

Iar de la seara înmormântării [a vespere 
sepulturae] până la zorii Învierii [diluculum 
Resurrectionis] sunt treizeci și șase de ore, care 
este șase la pătrat.  

Aceasta se referă la acel argument al 
singurului pentru îndoit60, unde este desăvârșita 
rânduială a unirii la un loc/ a aducerii împreună 
[coaptationis]. Căci doisprezece față de două- 
zeci și patru corespunde singurului pentru 
îndoit, iar [adunate] fac treizeci și șase: toată 

                                           
60 O singură moarte a lui Hristos pentru cele 

două morți ale noastre, sufletească și trupească.  
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noaptea [zilei de vineri spre sâmbătă] cu toată 
ziua și toată noaptea [sâmbetei], și aceasta nu 
fără acea taină pe care am amintit-o mai sus. 

Prin urmare, nu asemănăm în mod absurd 
duhul cu ziua, iar trupul cu noaptea, pentru că 
trupul Domnului, în moarte și în Înviere, [este] 
simbol [figura] al duhului nostru și[, totodată,] 
poartă [și simbolul] trupului[, ca prefigurare a 
învierii trupurilor noastre]. 

De asemenea, așadar, astfel apare acel rați- 
onament al singurului pentru îndoit în a treizeci 
și șasea oră, când doisprezece se adaugă la 
douăzeci și patru.  

Și, în fine, [să vorbim despre] cauza 
acestor numere, de ce au fost puse în Scripturile 
Sfinte. Altcineva poate să găsească altele [alte 
cauze], cărora fie că acestea pe care le-am arătat 
sunt de preferat, fie că sunt în mod egal 
plauzibile, fie că ale aceluia sunt chiar mai 
plauzibile [decât ale mele], dar nimeni [să nu 
fie] atât de prost și de inept ca să considere că 
au fost puse în Scriptură fără niciun scop și că 
nu există rațiuni mistice [causas mysticas] 
pentru care aceste numere să fie menționate 
acolo.  

Eu deci, pe cele pe care le-am propus, le-
am cules/ adunat [collegi] fie din autoritatea 
celor mai vechi tradiții ale Bisericii, fie din 
mărturia Sfintelor Scripturi sau din raționa- 
mentul  [pe care l-am dedus din analiza] nume- 
relor și a asemănărilor/ analogiilor61.  

                                           
61 A se remarca faptul că Sfântul Augustin 

consideră Tradiția Bisericii ca întâia autoritate, 
înaintea Sfintei Scripturi. O precizare pentru cei care, 
în mod funambulesc, apreciază că Sfântul Augustin ar 
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Nimeni [care este] serios nu va gândi 
împotriva rațiunii, nimeni [care este] creștin nu 
va gândi împotriva Scripturilor, nimeni [care 
este] făcător de pace [pacificus] nu va gândi 
împotriva Bisericii.  

 
 

  

                                                                                                 

fi un comentator raționalist, aproape protestant al 
Scripturii. 

Sfântul Augustin nu purcede la raționalizarea 
Scripturilor. Mai mult, el însuși mărturisește că nu 
face apel la propria rațiune decât în al treilea rând, 
după ce consultă și ascultă Tradiția Bisericii și mărtu- 
ria Sfintei Scripturi. 
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Capitolul VII 
 
 
11. Această Taină, această Jertfă, acest 

Preot, acest Dumnezeu: toate cele sfinte și mis- 
tice care le-au apărut [le-au fost descoperite] 
Părinților noștri prin minuni îngerești sau care 
s-au făcut prin aceștia [prin Sfinții Îngeri], mai 
înainte ca să vină Cel trimis, făcut din femeie 
[cf. Gal. 4, 4], au fost simbolurile Acestuia, 
pentru ca orice creatură făcută [în vedenie] să 
vestească într-un mod anume pe Cel Unul care 
avea să vină [loqueretur Unum futurum], în 
Care avea să fie mântuirea tuturor celor înviați 
din moarte.  

Pentru că, într-adevăr, [căzând,] ne rosto- 
goliserăm [defluxeramus] de la Unul, adevăratul 
Dumnezeu, și din înălțime, prin nedreptatea 
neevlaviei [ajungând] îndărătnici și neascultă- 
tori [resilientes et dissonantes], și ne risipise- 
răm în multe [evanueramus in multa], împrăș- 
tiați [fiind] prin multe și legați [fiind] de multe. 

Trebuia [dar], prin voința și puterea milos- 
tivului Dumnezeu, ca acestea multe să Îl cheme 
[conclamarent] pe Cel unul care avea să vină și, 
chemat de mulți, să vină Cel unul [unus] și ca 
mulți să mărturisească faptul că a venit Cel 
unul. Și ca, eliberați [exonerati] de multe, să 
venim către Unul și, fiind morți cu sufletul prin 
multe păcate și urmând să murim [și] cu trupul 
din cauza păcatului, [trebuia, așadar,] să Îl 
iubim pe Cel unul, [pe Cel] fără de păcat, Care a 
murit cu trupul pentru noi. Și, crezând că [El] a 
înviat, și înviind [și noi] cu duhul prin credință, 
împreună cu El, să ne îndreptăm [justificare- 
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mur], [pentru ca] în Unul, cel Drept, să ne 
facem una [in uno Justo facti unum].  

[Pentru ca] nici să nu deznădăjduim de 
învierea noastră cu trupul însuși, când înțele- 
gem că Unul, Capul [nostru], a mers înaintea 
noastră, a mădularelor cele multe [ale Sale], 
întru Care acum [suntem] curățiți prin credință, 
iar atunci [vom fi] reînnoiți prin vedere [per 
speciem redintegrati] și împăcați prin Dum- 
nezeu Mijlocitorul, ca să ne unim cu Cel unul, 
să ne bucurăm întru Cel unul și să rămânem 
una [cu El]. 
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Capitolul VIII 
 
 
12. Astfel, Însuși Fiul lui Dumnezeu, 

Cuvântul lui Dumnezeu și Același Însuși Mijlo- 
citorul între Dumnezeu și oameni, Fiul omului 
(cf. I Tim. 2, 5), egalul Tatălui prin unitatea 
dumnezeirii și părtaș al nostru prin asumarea 
umanității, mijlocind la Tatăl pentru noi prin 
aceea că era om (cf. Rom. 8, 34) – netăcând 
totuși că [era] Dumnezeu [și că El împreună] cu 
Tatăl una era –, între altele astfel grăiește: „Dar 
nu numai pentru aceștia Mă rog” zice, „ci și 
pentru aceia care vor crede prin cuvântul lor în 
Mine: ca toți să fie una, precum Tu, Tată, [ești] 
în Mine și Eu în Tine, ca și aceștia în Noi să fie 
una, încât lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Și 
slava pe care Mi-ai dat-o Mie, Eu le-am dat-o 
lor, ca [ei] să fie una, precum și Noi suntem 
una” (In. 17, 20-22). 
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Capitolul IX 
 
 
Nu a zis: Eu și aceștia [suntem] una – deși 

prin aceea că este Capul Bisericii și trupul Lui 
este Biserica (cf. Efes. 1, 22-23) ar fi putut spune 
Eu și aceștia, nu una, ci unul [suntem], căci 
capul și trupul este unul Hristos –, ci arătând 
dumnezeirea Sa consubstanțială cu a Tatălui 
[divinitatem Suam consubstantialem Patri] 
(pentru că și în alt loc zice: „Eu și Tatăl una 
suntem” [In. 10, 30]), în firea Sa [in Suo genere], 
adică [faptul că este cu Tatăl] în aceeași 
egalitate a firii consubstanțiale, vrea ca ai Săi să 
fie una, însă în El.   

Pentru că în ei înșiși nu pot, îndepărtați 
[fiind] unul de altul prin diferite plăceri 
[voluptates] și patimi [cupiditates] și prin 
necurăția păcatelor. De care sunt curățiți prin 
Mijlocitorul, încât să fie una în Acela, nu numai 
prin aceeași fire în care toți dintre oamenii 
muritori sunt făcuți egali cu Îngerii62, ci și prin 
aceeași voință lucrând în modul cel mai 
armonios spre aceeași fericire, [fiind] aduși 
împreună, în Duh, prin focul iubirii, într-un 
anumit mod.  

Căci aceasta înseamnă ceea ce a zis: „ca să 
fie una, precum și Noi una suntem”: încât în 
felul în care Tatăl și Fiul una sunt, nu numai 
prin egalitatea firii, ci și prin voință, astfel și ei 
una sunt – între care [, între ei] și Dumnezeu 
este mijlocitor Fiul –, nu numai prin aceea că 

                                           
62 După transfigurarea lumii, firea oamenilor va 

deveni nemuritoare ca și a Îngerilor. 
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sunt de aceeași fire/ natură [omenească], ci și 
prin aceeași comuniune a iubirii. 

Apoi chiar faptul că este Mijlocitor, prin 
Care suntem împăcați cu Dumnezeu, astfel îl 
arată: „Eu”, zice, „în ei și Tu în Mine, ca [ei] să 
fie uniți/ desăvârșiți [consummati] în una” (In. 
17, 23). 
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Capitolul X 
 
 
13. Aceasta este adevărata pace și legătura 

întărită între noi și Creatorul nostru, fiind cură- 
țiți și împăcați prin Mijlocitorul vieții, precum, 
întinați și înstrăinați, ne îndepărtaserăm de El 
prin mijlocitorul morții [diavolul]. Căci precum 
diavolul cel mândru l-a condus la moarte pe 
omul care a arătat mândrie [superbientem], 
astfel Hristos cel smerit l-a readus la viață pe 
omul ascultător. 

Pentru că precum cel înălțat [din mândrie, 
diavolul,] a căzut și l-a aruncat/ l-a făcut să 
cadă și pe cel care a consimțit [consentientem], 
astfel Cel smerit S-a înălțat și l-a ridicat și pe cel 
care a crezut [în El] [credentem]. 

Pentru că diavolul n-a ajuns unde el l-a 
dus [pe om] (desigur, [el] purta moartea duhu- 
lui în neevlavia [lui] [impietate], dar nu suferise 
moartea trupului, pentru că nu primise un 
astfel de veșmânt), i-a apărut omului ca un 
mare prinț în legiunile demonilor, prin care 
conduce regatul înșelătoriilor, astfel umflându-l 
[inflans] pe om, cel mai mult prin înălțarea 
minții, prin dorința de putere mai mult decât 
de dreptate, și prin falsa filosofie. 

Sau altfel, îl ademenește prin sacrificii/ 
ritualuri profanatoare, în care, iarăși, prin 
înșelătorii magice, îl ține rob, aruncând [în Iad] 
sufletele deznădăjduite și batjocorite ale celor 
[ce sunt] mai curioși și mai mândri. 

[Diavolul] chiar promite curățirea sufle- 
tului prin acele [ritualuri] pe care le numesc 
teleta,j, preschimbându-se în înger al luminii 

95



 

 

(cf. II Cor. 11, 14), prin mașinațiuni în multe chi- 
puri [multiformem machinationem], în semne 
și minuni mincinoase. 
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Capitolul XI 

 

 

14. Așadar, pentru aceste duhuri vrednice 
de dispreț63 este ușor a face multe prin trupurile 
lor spirituale [aerea], care să mire sufletele 
îngreunate cu trupuri pământești, chiar și pe 
cei cu minte mai bună. 

Căci, dacă înseși trupurile pământești, 
măsurate [antrenate] prin anumite arte și exer- 
ciții, arată oamenilor atâtea minuni în spectaco- 
lele teatrale [in spectaculis theatricis], încât cei 
care n-au văzut niciodată asemenea lucruri, cu 
greu cred cele povestite, [atunci] ce lucru mare 
este diavolului și îngerilor lui, cu ajutorul tru- 
purilor [lor] spirituale, să facă din elemente 
materiale pe cele de care trupul [omul de carne] 
se miră64? 

Sau chiar provoacă apariții fantasmatice 
prin insinuări oculte, pentru a-și bate joc de 
simțurile omenești, ca să înșele pe cei treji sau 
pe cei ce dorm sau ca să agite pe cei neliniștiți/ 
tulburați [furentes]. Dar precum se poate ca un 
om superior cu viața și cu moravurile să 
privească oameni nevrednici care fie merg pe 
sârmă [in fune ambulantes], fie fac multe 
lucruri de necrezut prin mișcările trupurilor, și 
care să nu dorească în niciun fel să facă unele ca 
acestea [talia] [și] nici să creadă că, pentru 

                                           
63 Pentru demoni.  
64 Joc de cuvinte: „quid magnum est diabolo et 

angelis ejus, de corporeis elementis per aerea corpora 
facere quae caro miretur”. Adică demonii având tru- 
puri spirituale fac, cu trupurile/ lucrurile materiale, 
șmecherii de care omul purtător de trup și care 
gândește numai la nivel trupesc, se miră. 
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aceasta, aceia îi sunt superiori lui, un astfel de 
suflet credincios și evlavios, nu numai dacă 
vede, dar și dacă, datorită slăbiciunii trupului 
[fragilitatem carnis], se înspăimântă de „minu- 
nile” demonilor, totuși nu va deplânge faptul că 
nu poate să facă asemenea lucruri, nici nu îi va 
judeca, considerând că este mai bun decât ei 
din această cauză. 

[Aceasta] când este, mai ales, în societatea 
Sfinților – fie oameni, fie Îngeri buni – care, 
prin puterea lui Dumnezeu, Căruia Îi sunt cu 
toții supuși, au făcut puține/ neimportante 
lucruri rele [oamenii], dar multe lucruri mari/ 
extraordinare. 
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Capitolul XII 
 
  
15. Prin urmare, sufletele nu sunt curățite 

și împăcate cu Dumnezeu prin imitările blasfe- 
mice65 [sacrilegas similitudines] și curiozitățile 
lipsite de evlavie și prin ritualurile magice 
[magicas consacrationes], pentru că falsul me- 
diator nu îi trage spre lucruri mai înalte, ci mai 
degrabă își bate joc de ei închizându-le calea, 
provocându-le celor din societatea sa stări care 
sunt cu atât mai rele cu cât aceștia sunt mai 
mândri. Stări care nu pot să hrănească virtuțile, 
ca să aibă aripi să zboare [ad evolandum 
pennas], ci mai degrabă cresc greutatea viciilor 
pentru a-i prăbuși/ a-i afunda [ad demergen- 
dum]. Și cu cât mai greu cade/ se năruiește 
sufletul [anima ruitura], cu atât mai mult i se 
pare că a fost purtat mai sus. 

Apoi, precum au făcut magii [când au fost] 
învățați din cer (Mt. 2, 12), care au fost conduși 
de stea ca să slăvească smerenia Domnului, așa 
și noi trebuie să ne întoarcem în țara noastră pe 
altă cale, nu pe cea pe care am venit, [ci] pe 
[aceea] pe care ne-a învățat Împăratul cel 
smerit [să mergem] și pe care nu poate să ne-o 
închidă regele mândru [diavolul] și vrăjmașul 
Împăratului smerit. 

Și pentru noi, așadar, ca să slăvim pe 
Hristos cel smerit, „cerurile au povestit [coeli 
enarraverunt] slava lui Dumnezeu”, când „în tot 

                                           
65 Astfel sunt și episoadele de film sau 

umoristice/ pamfletare, din zilele noastre, în care apar 
actori îmbrăcați în veșminte liturgice care ironizează 
slujbele religioase. 
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pământul a ieșit sunetul lor [sonus eorum] și 
cuvântul lor în marginile lumii pământului” (Ps. 
18. 1, 4). 

Calea noastră a fost spre moarte prin păcat 
în Adam. Căci „printr-un om [unum hominem] 
a intrat păcatul în lume, și prin păcat moartea – 
și astfel [moartea] a trecut [pertransiit] în toți 
oamenii – în care toți au păcătuit” (Rom. 5, 12). 

Acestei căi i-a fost mijlocitor diavolul, 
convingătorul [omului] spre păcat și aruncă- 
torul [lui] în moarte. Căci și el însuși a folosit 
moartea sa una [simplam suam] pentru a lucra 
moartea noastră îndoită [a sufletului și a trupu- 
lui]. 

Așadar, prin lipsa de evlavie [impietatem] 
a murit în duh, dar, desigur, nu a murit și în 
trup. Dar ne-a împins și pe noi la lipsa de 
evlavie și ca o consecință a acesteia a făcut ca să 
merităm să ajungem la moartea trupului.  

Așadar, una am dorit [appetivimus] prin 
nedreaptă sfătuire, și alta a urmat prin dreaptă 
osândire. 

De aceea, desigur, este scris: „Dumnezeu 
nu a făcut moartea” (Înț. lui Sol. 1, 13). Căci El 
nu a fost cauza morții. 

Dar totuși moartea a fost impusă păcăto- 
sului prin prea dreapta Lui răsplătire, așa 
precum un judecător stabilește pedeapsa asupra 
infractorului, dar totuși cauza pedepsei nu este 
dreptatea judecătorului, ci ceea ce merită crima 
[meritum criminis]. 

Acolo unde, așadar, mijlocitorul morții ne-
a trimis pe noi și unde el însuși nu a ajuns, 
adică la moartea trupului, acolo Domnul Dum- 
nezeul nostru ne-a sădit [inseruit] nouă 
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medicamentul tămăduirii, pe care el [diavolul] 
nu l-a meritat, prin hotărârea ascunsă și tainică 
a dumnezeieștii și înaltei Sale dreptăți. 

Așadar, precum printr-un singur om 
[Adam, a venit] moartea, astfel tot printr-un 
singur om [Hristos] s-a făcut învierea morților 
(I Cor. 15, 21-22).  

Pentru că, mai degrabă, oamenii se fereau 
de ceea ce nu se poate evita, [adică de] moartea 
trupului, decât de moartea duhului. Adică [se 
fereau] mai mult de pedeapsă decât [să recu- 
noască că primeau] ceea ce meritau în pedeapsă 
[meritum poenae].  

Căci oamenii nu se îngrijesc sau se îngri- 
jesc foarte puțin de a nu păcătui, dar sunt 
preocupați cu tot dinadinsul [vehementer] ca să 
nu moară, deși nu se poate realiza [acest lucru, 
ca omul să nu moară]. 

Mijlocitorul vieții arată că nu e nevoie de 
frica de moarte [mors timenda], care totuși nu 
poate fi evitată, datorită condiției umane, ci mai 
degrabă [trebuie să ne temem] de lipsa de 
evlavie [impietas], care poate fi evitată prin 
credință.  

El [Mijlocitorul] aleargă să ne întâlnească 
pe noi la capătul [vieții] la care venim, dar nu 
[pe calea] pe care venim [noi]. Căci noi la 
moarte venim prin păcat, [iar] El, prin 
dreptate66. Și de aceea, pe când moartea noastră 
este pedeapsa păcatului, moartea Aceluia s-a 
făcut jertfă pentru păcat. 

 
 
  

                                           
66 Mântuind pe omul înșelat de diavol. 
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Capitolul XIII 
 
 
16. Prin urmare, întrucât duhul are prio- 

ritate înaintea trupului, și moartea duhului este 
părăsire [a lui] de către Dumnezeu, iar moartea 
trupului este părăsirea [lui] de către duh/ suflet. 

Și aceasta este pedeapsa în moartea 
trupului, ca sufletul să părăsească trupul împo- 
triva voii sale [invitus], pentru că L-a părăsit pe 
Dumnezeu voind/ din voia sa [volens]. 

Ca precum sufletul L-a părăsit pe Dum- 
nezeu pentru că a voit, [tot la fel] să părăsească 
și trupul, deși nu voiește. Nici [nu poate sufle- 
tul] să părăsească [trupul] când vrea, decât dacă 
impune o oarecare forță/ violență împotriva sa, 
astfel încât trupul însuși să fie ucis. 

Duhul/ sufletul Mijlocitorului a arătat cum 
nicio pedeapsă a păcatului nu l-a condus la 
moartea trupului, pentru că [sufletul Său] nu l-a 
părăsit pe acesta [trupul] fără voie, ci pentru că 
a voit, când a voit [și] în ce fel a voit. 

Căci [sufletul] fiind amestecat în unitate  
[cu trupul] de către Cuvântul lui Dumnezeu, de 
aceea zice: „Putere am să pun sufletul Meu și, 
din nou, putere am să-l iau. Nimeni nu-l ridică 
pe el de la Mine, ci Eu îl pun pe el de la Mine și 
din nou îl iau pe el” (In. 10, 18). 

Și aici, precum grăiește Evanghelia, s-au 
mirat foarte mult cei ce erau prezenți, când, 
după acel glas, prin care a ilustrat imaginea pă- 
catului nostru [figuram peccati nostri edidit]67, 

                                           
67 Se referă, probabil, la: „Dumnezeul Meu, 

Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Mt. 27, 46; 
Mc. 15, 34). 
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Și-a dat apoi sufletul Său. Căci cei ce erau 
atârnați pe lemn, erau răstigniți/ torturați [cru- 
ciabantur] printr-o moarte lungă. 

De unde și tâlharilor, ca să moară curând 
și să fie coborâți de pe lemn înainte de sabat, le-
au fost zdrobite fluierele picioarelor. 

Dar [în cazul] Lui, pentru că L-au găsit 
mort, a fost [ceva] de mirare [miraculo fuit]. 
Despre aceasta citim, [căci] chiar Pilat a fost 
mirat, când de la el s-a cerut ca să fie înmor- 
mântat trupul Domnului (Mc. 15. 37, 39, 43, 44 
și In. 19, 30-34). 

 
17. Și astfel, acel înșelător [diavolul] – care 

a fost mijlocitorul omului spre moarte și care se 
opune vieții în mod mincinos [prin minciuni], 
în numele sacrificiilor/ ritualurilor blestemate 
și hulitoare, prin care sunt ademeniți cei mân- 
dri – , pentru că nu a putut să aibă părtășie nici 
cu moartea noastră, nici cu Învierea Sa, [a 
Domnului,] a putut, într-adevăr, să provoace 
moartea sa singură [spirituală] spre moartea 
noastră îndoită [sufletească și trupească].  Însă 
nu a putut [să provoace, precum Domnul,] o 
singură Înviere, cu adevărat, în care se află 
taina înnoirii noastre și a ceea ce este chipul vii- 
toarei treziri [evigilationis] de la sfârșit[ul lu- 
mii].  

Așadar, Acela care este viu cu duhul, 
adevăratul Mijlocitor al vieții, a înviat trupul 
Său mort. Iar pe cel care este mort cu duhul și 
mijlocitor al morții [, adică pe diavol,] l-a scos 
afară din sufletele celor care cred în Sine, ca să 
nu mai stăpânească înăuntru [intrinsecus], ci să 
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atace [numai] din afară [forinsecus], dar totuși 
să nu învingă. 

Căruia pe Sine Însuși S-a oferit ca să fie 
ispitit, pentru ca, învingând și ispitirile lui, să 
fie Mijlocitor[ul nostru], nu numai prin aju- 
tor[ul dat nouă] [adjutorium], ci, cu adevărat, și 
prin pilda [Sa] [per exemplum].  

Dar acela [diavolul], care la început a 
încercat, prin orice mijloc, să se strecoare în 
cele interioare [ale Domnului], a fost aruncat 
afară [și], după Botez, toate ispitele sale ade- 
menitoare au fost în zadar (cf. Mt. 4, 1-11). 
Pentru că cel mort cu duhul n-a putut să-L 
invadeze pe Cel Viu cu duhul.  

[De aceea, diavolul,] fiind avid [avidus], în 
orice mod, de moartea omului, s-a apucat să 
producă acea moarte pe care putea [să o pro- 
ducă] și i s-a îngăduit [să facă astfel] asupra 
aceluia [, a trupului, care era] muritor, pe care 
Mijlocitorul cel viu l-a primit de la noi. 

Și acolo unde a putut să facă ceva, acolo a 
fost învins în toate privințele [ex omni parte 
devictus est]. Și de unde a primit puterea 
uciderii, din afară, a trupului Domnului, de 
acolo i-a fost ucisă puterea lui interioară, cu 
care ne ținea pe noi [în robia păcatului și a 
morții]. 

Căci s-a făcut [în acest fel] că lanțurile 
multor păcate, în multe morți, au fost rupte 
printr-o singură moarte a Unuia/ a Celui unu, 
pe Care niciun păcat nu L-a precedat68. 

Și, de aceea, pentru noi Domnul a dat 
înapoi/ a plătit ceea ce nu era dator, pentru ca 

                                           
68 Pentru că celor păcătoși le merg înainte păca- 

tele lor. 
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datoria [morții] să nu ne [mai] rănească. Căci 
nici nu a fost lipsit de trup prin dreptatea unei 
puteri oarecare, ci El Însuși S-a lipsit [de el]. 

Acum, Cel care putea să nu moară dacă nu 
vroia, a murit, fără nicio îndoială, pentru că a 
vrut. Și pentru aceasta a dat exemplu [exem- 
plavit] începătoriilor și puterilor/ stăpâniilor 
[Iadului], biruindu-le pe ele în mod credincios, 
în Sine Însuși (cf. Colos. 2, 15). 

Prin moartea Sa, desigur, a fost adusă o 
adevărată jertfă pentru noi. [Și] oricare ar fi fost 
vina [noastră], din cauza căreia începătoriile și 
stăpâniile ne destinau [destinebant] pe noi, pe 
drept, la chinuri care să ne plătească [datoria], 
[aceasta] a fost ștearsă, abolită, desființată. 

Iar Învierea Sa ne-a chemat să fim 
predestinați [praedestinatos] pentru viața cea 
nouă. [Și El] i-a îndreptat pe cei pe care i-a 
chemat și i-a slăvit pe cei pe care i-a îndreptat 
(cf. Rom. 8, 50). 

Astfel, diavolul îl stăpânea pe om, să zicem 
așa, printr-un drept integral [jure integro], căci 
[omul] a îngăduit să fie sedus prin consimțire.  
În timp ce el [demonul], neîmpiedicat de strică- 
ciunea trupului și a sângelui, [îl stăpânea pe 
om] prin această slăbiciune a trupului său mu- 
ritor, [deși și el este] extrem de lipsit și de slab/ 
neputincios. 

Iar diavolul era cu atât mai mândru cu cât 
părea mai bogat și mai puternic, în contrast cu 
cel care era în zdrențe și plin de neliniști. 

Și totuși, prin însăși acea moarte a trupu- 
lui [Hristos], [diavolul] l-a pierdut [pe om, a 
pierdut stăpânirea asupra lui]. Căci, deși el 
însuși nu l-a urmat [acolo] unde l-a împins pe 
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păcătos să cadă [, adică în moartea trupească], 
acolo [, în schimb,] L-a împins pe Mântuitorul 
să coboare, [Acesta] urmându-l [pe om ca să 
zdrobească moartea lui].  

Astfel, Fiul lui Dumnezeu a binevoit să 
devină prietenul nostru în comuniunea morții, 
la care neajungând vrăjmașul nostru, se consi- 
dera pe sine că este mai bun și mai mare decât 
noi. 

Deci, zice Mântuitorul nostru: „Mai mare 
iubire nimeni nu are, decât să-și pună sufletul 
său pentru prietenii săi” (In. 15, 13). 

Prin urmare, diavolul se credea superior 
chiar față de Însuși Domnul, întrucât Domnul 
S-a oferit lui în patimi[le Sale][, ca să ne mân- 
tuiască pe noi]. 

De aceea, despre Acesta se înțelege și ceea 
ce citim în psalm: „Micșoratu-L-ai pe El cu 
puțin mai prejos de Îngeri” (Ps. 8, 5). Încât El 
Însuși, Cel nevinovat, să fie ucis de către păcă- 
tos, [acesta] lucrând împotriva noastră după o 
judecată dreaptă [aequo jure], pentru ca El să-l 
depășească [pe acela] printr-o dreptate mai 
mare și astfel să robească robia care s-a făcut 
prin păcat (cf. Efes. 4, 8) și să ne elibereze pe 
noi din robia [noastră] dreaptă din cauza păca- 
tului69, ștergând înscrisul morții prin dreptul 
Său sânge, vărsat în mod nedrept, și mântuind 
păcătoșii pe care i-a îndreptat. 

 
18. Căci de atunci până astăzi diavolul îi 

înșală pe [cei care sunt] ai lui, cărora se prezintă 
[pe sine], falsul mediator, ca și cum ar urma să 

                                           
69 Oamenii erau robi ai diavolului după dreptate, 

din cauza păcatelor lor. 
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fie curățiți – și mai degrabă [ei sunt] amăgiți și 
scufundați – prin ritualurile sale „sacre” [per sua 
sacra].  

Căci îi convinge pe cei mândri foarte ușor 
ca să râdă și să disprețuiască moartea lui 
Hristos, de care cu cât mai mult el este mai 
străin, cu cât mai mult este crezut de către ei 
„mai sfânt” și „mai divin” [sanctior atque divi- 
nior]. 

Dar cei care au rămas la el sunt foarte 
puțini, neamurile cunoscând și cu smerenie cu- 
vioasă înțelegând [bibentibus] prețul lor [plătit 
pentru ele], și prin credința lor părăsindu-l pe 
vrăjmașul lor și aleargând la Mântuitorul lor.  

Căci nu știe diavolul cum cea mai mare în- 
țelepciune a lui Dumnezeu se folosește de el, și 
când întinde capcane și când este mânios, pen- 
tru ca să aducă mântuirea credincioșilor Săi. 
Pentru că [Înțelepciunea] se întinde cu putere 
de la capătul de sus, care este începutul crea- 
turii spirituale, până la capătul de jos, care este 
moartea trupului, și aranjează toate [lucrurile] 
în mod suav/ dulce [suaviter] (cf. Înț. lui Sal. 8, 
1). 

Căci [Înțelepciunea] ajunge [attingit] pre- 
tutindeni datorită curăției Sale și nimic necurat 
[inquinatum] nu intră în Ea (cf. Înț. lui Sal. 7, 
24-25).  

Însă pentru diavol, care nu este supus 
morții trupului – și pentru aceasta a devenit 
nespus de mândru –, este pregătită o altfel de 
moarte, în focul veșnic al iadului [in aeterno 
igne tartari], prin care nu numai duhurile cu 
trupuri pământești, dar și cele cu trupuri spiri- 
tuale [aereis corporibus] pot fi chinuite. 
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Totuși, acești oameni mândri, pentru care 
Hristos, pentru că a murit, nu are nicio valoare 
– când [de fapt, prin moartea Sa] ne-a cumpărat 
cu un preț atât de mare (cf. I Cor. 6, 20) –, 
readuc și această moarte și pe oameni la 
condiția rea a firii [umane decăzute], care pro- 
vine din primul păcat, și [, totodată,] vor fi a- 
lungați în aceea [moartea] veșnică împreună cu 
acela [diavolul].  

Și, de aceea, l-au pus [pe diavol] înaintea 
lui Hristos, pentru că el în aceasta [vechea 
moarte] i-a aruncat, în care el însuși nu a căzut, 
datorită firii [lui] diferite [de cea omenească] și 
întru care Acela S-a pogorât, pentru ei, datorită 
nemăsuratei Sale milostiviri.  

Totuși, ei nu ezită să se creadă mai buni 
decât demonii și neîncetat îi urmăresc și îi 
blesteamă cu tot felul de blesteme, deși, așa 
cum ar trebui neîndoielnic să știe, acești de- 
moni nu sunt supuși chinurilor unei asemenea 
morți, din cauza căreia ei Îl disprețuiesc pe 
Hristos70.  

Nici nu vor să înțeleagă cum a putut să fie 
[aceasta], ca rămânând Cuvântul lui Dumnezeu 
în Sine și nefiind prin Sine Însuși schimbabil, 
din orice parte [ex ulla parte], însă, prin asu- 
marea firii [omenești] inferioare [celei dumne- 
zeiești] a putut pătimi ceva inferior, în timp ce 
necuratul demon, pentru că nu are trup, nu 
poate pătimi. 

Astfel, deși ei înșiși ar fi mai buni decât de- 
monii [, după cum se consideră], totuși, pentru 

                                           
70 Se referă la păgânii care nu vor să creadă în 

Hristos și care se prefac că îi urmăresc pe demoni și îi 
blesteamă să moară, ca și cum ar fi oameni. 

108



 

 

că poartă trup [pământesc] [carnem portant], 
pot muri astfel într-un mod în care demonii, 
așadar, nu pot [muri], pentru că nu-l poartă [un 
astfel de trup].  

Și când își închipuie lucruri mari despre 
morții jertfelor lor, ei nu simt că se jertfesc unor 
duhuri înșelate prin mândrie, sau dacă deja 
simt, atunci își închipuie că prietenia acestor 
[duhuri] perfide și invidioase [perfidorum et 
invidorum] le aduce anumite avantaje pentru 
ei, [duhuri] a căror osteneală nu are niciun alt 
scop decât să împiedice întoarcerea noastră [în 
Rai, la Dumnezeu].  
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Capitolul XIV 
 

 
19. Ei nu înțeleg că înseși cele mai mândre 

duhuri nu pot a se bucura de cinstirile jertfelor 
[și că ei nu ar fi trebuit să aducă jertfe] decât 
dacă ar fi fost nevoie de o jertfă adevărată, 
[adusă] Unuia adevăratului Dumnezeu, în locul 
Căruia ei [demonii] doresc slujire [pro Quo co- 
livolunt].  

Și nici aceasta nu poate fi adusă cu 
dreptate decât printr-un preot sfânt și drept. Și 
doar dacă ceea ce se aduce este primit de către 
cei pentru care se aduce. Și aceasta să fie fără 
beteșug/ păcat [sine vitio], ca să poată fi adusă 
pentru ca să fie curățiți cei betegi/ păcă- toși 
[vitiosis].  

Desigur, toți doresc aceasta, care vor să 
aducă jertfă lui Dumnezeu pentru ei. 

Deci cine [este un] preot atât de drept și 
de sfânt, ca unicul Fiul al lui Dumnezeu [unicus 
Filius Dei], care să nu aibă nevoie de jertfă 
pentru ștergerea păcatelor sale: nici [a celui] 
moștenit [originalia], nici [a celor] care s-au 
adunat din viața omenească [ex humana vita] 
(cf. Evr., cap. 7)? 

Și ce anume, ales de oameni, ar putea fi 
atât de potrivit ca să fie adus [jertfă] pentru ei, 
decât trupul omenesc [humana caro]? Și ce [ar 
putea fi] atât de potrivit [tam aptum] pentru 
această jertfire decât trupul muritor?   

Și ce [ar putea fi] atât de curat pentru ca să 
fie curăție păcatele [vitiis] muritorilor, decât 
trupul [caro] născut în pântece și din pântece 
fecioresc, fără nicio contagiere a dorinței tru- 
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pești [sine ulla contagione carnalis concu- 
piscentiae]? 

Și ce poate fi adus și primit atât de mulțu- 
mitor [tam grate], decât trupul Jertfei noastre, 
făcut trup al Preotului nostru? 

Patru lucruri trebuie luate în considerare 
în fiecare jertfă: de către cine este adusă, cui 
este adusă, ce se aduce și de către cine se aduce.  

De aceea, Însuși [și] același unul și ade- 
văratul Mijlocitor ne-a împăcat pe noi cu 
Dumnezeu prin jertfa păcii [sacrificium pacis], 
pentru ca să rămâneam una [unum] cu Cel 
Căruia I S-a adus [jertfă], pentru ca să-i facă una 
în Sine [pe cei] pentru care S-a adus, ca El unul 
[unus Ip se] să fie Cel care aduce și Cel care Se 
aduce.  
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Capitolul XV  
 

 

 
20. Sunt însă unii care cugetă că pot să se 

curățească prin puterea lor [pentru] ca să-L 
contemple/ să-L vadă pe Dumnezeu și să locu- 
iască în Dumnezeu, a căror mândrie însăși îi 
întinează [pe ei].   

Căci nu este păcat [precum mândria] 
căruia să i se opună mai mult dumnezeiasca 
lege și întru care acel duh preamândru [superb- 
issimus spiritus], mijlocitorul către cele mai de 
jos și obstrucționistul/ împiedicătorul [inter- 
clusor] către cele mai de sus, să primească mai 
mult dreptul ca să-i stăpânească [pe cei mândri] 
– numai dacă cineva evită capcanele, mergând 
pe altă cale.  

Sau altfel, dacă se mânie în mod deschis, 
printr-un popor păcătos [deficientem], așa cum 
este interpretat Amalic, și prin această împo- 
trivire neagă respingând trecerea într-un pă- 
mânt al făgăduinței, va fi călcat/ supus de cru- 
cea lui Hristos, care a fost prefigurată de mâini- 
le întinse ale lui Moisis (Ieș. 17, 8-16). 

Căci ei făgăduiesc o curățire a lor prin 
propriile lor puteri, pentru că [ei pretind că] 
unii dintre ei au putut să pătrundă cu ochiul 
minții mai presus de toate lucrurile create și să 
atingă lumina Adevărului neschimbabil [incom- 
mutabilis veritatis], chiar dacă nu e puțin lucru, 
în timp ce [ne] batjocoresc, [spunând că] mulți 
creștini, care trăiesc așadar numai prin credin- 
ță, n-au putut face [aceasta]. 

Dar ce folos este celui mândru și căruia, 
prin urmare, îi e rușine să urce pe lemn[ul 
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Crucii], să vadă mai înainte, de departe, țara de 
dincolo de mare [patriam transmarinam]71? 

Sau ce vătămare este, pentru un om 
smerit, dacă nu o poate vedea pe aceasta de la o 
așa de mare depărtare, venind [totuși] către ea 
pe acel lemn, prin care celălalt nu consideră că 
este demn de el a fi purtat72?  

 
 
  

                                           
71 Țara făgăduită, Raiul care se află dincolo de 

marea vieții. 
72 Se pare că erau mulți eretici sau păgâni 

neoplatonicieni/ plotinieni care pretindeau, în mod 
mincinos, că ei n-au nevoie de smerenie și de pocăință 
și, cu toate acestea, văd lumina Adevărului absolut și 
imuabil.  

Împotriva acestora spune aici Sfântul Augustin 
că e mai bine să fii creștin smerit și să nădăjduiești 
toată viața că, prin credință, pocăință și fapte bune, vei 
ajunge să vezi și să te umpli de slava lui Dumnezeu 
măcar după moarte, decât să fii un înșelat pe care 
dracul îl umple de năluciri și care crede că trăiește 
extaze fără să știe ce înseamnă adevărata vedere a lui 
Dumnezeu. 

Sfântul Augustin se exprimă astfel într-un mod 
asemănător cu Sfântul Siluan Athonitul. Există însă și 
Sfinți Părinți, ca Sfântul Simeon Noul Teolog și alții 
care spun că simțirea slavei dumnezeiești, prin 
pocăință adâncă, încă din viața aceasta, e o condiție a 
mântuirii. 

113



 

 

Capitolul XVI 
 

 
 
21. Aceștia ne învinuiesc pe noi, de 

asemenea, pentru că credem în învierea trupului 
și ar vrea ca să credem lor, mai degrabă, chiar 
despre aceste lucruri. Ca și cum ar fi adevărat 
[ceea ce susțin ei], pentru că [, zic ei,] au putut 
să înțeleagă firea [dumnezeiască] preaînaltă și 
neschimbabilă prin cele ce sunt făcute [prin 
creaturi] (cf. Rom. 1, 20)73.  

De aceea, [după părerea lor,] sunt de con- 
sultat [trebuie întrebați, pentru că sunt niște 
inițiați/ cunoscători] despre schimbarea lucru- 
rilor mutabile sau despre șirul necontenit al 
veacurilor. 

Așadar, este posibil, numai pentru că 
discută foarte întemeiat și sunt convingători 
prin dovezi foarte adevărate74, [atunci când 
afirmă] că toate cele temporale sunt făcute de 
rațiuni veșnice, pot ei să vadă [perspicere] în 
înseși rațiunile acestea sau să culeagă/ să adune 
din acestea [ex ipsis colligere] [cunoștințe 
despre] câte sunt speciile animalelor, care [au 
fost] semințele fiecăruia la început, care [este] 
modul creșterii, câte [se pot] a se număra 
pentru concepere, naștere, ani, moarte, ce 
                                           

73 Adică foloseau învățăturile creștine pentru ca 
să le răstălmăcească, ca să pară că sunt posesorii unor 
filosofii înalte și că nu au nevoie de asceza creștinească 
și de smerenie. 

74 Veneau cu dovezi luate din Creștinism pentru 
a-și susține înșelarea. Însă dracul întotdeauna ames- 
tecă adevărul cu minciuna, pentru a face minciuna 
credibilă. 
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mișcare [le îndeamnă] pentru a dori cele ce 
sunt în natura lor și pentru a fugi de cele 
contrare? 

Toate acestea nu le-au crezut din expe- 
riența și scrierile [conscripta] altora, iar nu prin 
Înțelepciunea neschimbabilă, ci din istoria lo- 
curilor și a vremurilor, precum au fost? 

[Și atunci] ce este mai puțin de mirare că 
în niciun fel nu a fost cu putință pentru ei să 
cunoască [vestigare] șirul mai lung al veacurilor 
și un scop oarecare pentru acel curs [al tim- 
pului], pe care neamul omenesc ca pe un fluviu 
alunecă [quo tanquam fluvio genus decurrit 
humanum], sau schimbarea de aici către pro- 
priul sfârșit al fiecăruia? 

Căci nici istoricii n-au putut să scrie 
acestea despre un viitor îndepărtat pe care ni- 
meni nu l-a experimentat și nu l-a povestit.  

Și acești filosofi, care sunt mai buni decât 
alții în a înțelege acele rațiuni preaînalte și 
veșnice, s-au uitat cu uimire la ele. Altfel nu ar 
investiga lucruri de același fel, trecute, pe care 
le pot [cunoaște] istoricii, ci ar putea să cu- 
noască mai înainte [praenoscerent] și viitorul. 
Căci cei care pot [aceasta], sunt numiți la ei 
prezicători [vates], iar la noi Profeți.  
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Capitolul XVII 
 

 
 
22. Totuși, nici numele Profeților nu este 

cu totul străin de literatura lor.  
Dar [ne] interesează cel mai mult dacă 

cele viitoare sunt legate [sau nu] de experiențe 
trecute75. Precum medicii, multe prevăzând 
[praevidendo], le-au încredințat scrisului ca 
atare, [pe cele] pe care ei înșiși le-au observat 
prin experiență.  

Și iarăși, precum agricultorii sau chiar 
navigatorii prevestesc multe [multa praenun- 
tiant] – căci dacă astfel [de predicții] au fost 
făcute la lungi intervale de timp [între vestire și 
petrecerea evenimentului], sunt considerate 
divinații/ profeții/ ghicituri [divinationes] 76.   

Sau dacă cele viitoare au început deja să se 
întâmple și sunt anunțate că vor veni de către o 
vedere de departe, în conformitate cu simțul 
ascuțit al celor văzători – când fac [aceasta] 
puterile aeriene/ ale văzduhului [aereae]77, se 

                                           
75 Dacă sunt previzibile în mod natural sau nu. 
76 Sfântul Augustin oferă exemple de prevederi 

care stau în puterea omenească obișnuită, legate de 
evoluția anticipabilă, datorită observațiilor anterioare, 
a unei boli ori a fenomenelor naturale. Însă acestea, 
spune el, nu sunt profeții, dar sunt considerate de 
către unii divinații, dacă sunt anunțate cu mai mult 
timp înainte. 

77 Se referă la draci atunci când vorbește despre 
aereae potestates/ puterile aeriene sau, cum spunem 
noi, duhurile/ puterile văzduhului. Pentru că demonii 
stau în văzduh. Chiar cuvântul românesc văzduh ar 
putea să vină de la văz-duh, indicând adică spațiul în 
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consideră că ghicesc/ profețesc [divinare] – [se 
întâmplă aceasta] ca și cum cineva, de pe 
înălțimea unui munte [de montis vertice], ar 
vedea de departe pe altcineva venind și ar 
anunța mai înainte în vecinătate, celor care 
locuiesc în vale [in campo habitantibus]. 

Sau de la Sfinții Îngeri [Angelis Sanctis] – 
cărora Dumnezeu, prin Cuvântul și Înțelep- 
ciunea Sa [, Care este Hristos, ] le arată acestea, 
unde [la Care] și cele viitoare și cele trecute 
stau/ rămân [stant] –, [cele viitoare] sunt fie 
mai înainte vestite unor oameni anume, fie, 
auzite de la ei, sunt transmise mai departe altor 
oameni. 

Sau [se poate prevesti viitorul] dacă min- 
țile înseși ale anumitor oameni au fost înălțate 
de Duhul Sfânt, încât să vadă în însăși cetatea 
cea mai înaltă a lucrurilor [in ipsa summa 
rerum arce conspiciant]78, nu prin Îngeri, ci 

                                                                                                 

care se văd a fi duhurile căzute, cărora li s-a dat, după 
căderea lor, să locuiască în spațiul de sub cer.  

Nefiind împiedicați de trup pământesc, precum 
oamenii, demonii au puterea spirituală să vadă de la 
distanță anumite lucruri, prevăzând evoluția lor. Ei nu 
cunosc însă viitorul și nu pot să profețească, dar pot să 
spună astfel de lucruri, pe care le anticipează (văzând 
mai multe deodată și mai repede, în comparație cu 
oamenii) celor care sunt înșelați de ei și care cred 
astfel că li se comunică profeții. 

78 E o imagine poetică și în același timp duhov- 
nicească, prin care Sfântul Augustin spune că cel 
curățit de patimi și purtat de Duhul Sfânt vede cauzele 
neschimbabile ale lucrurilor și evenimentelor care se 
petrec în univers ca pe o cetate inexpugnabilă aflată pe 
mari înălțimi, la care însă ajunge și o pătrunde cu 
vederea duhovnicească. 
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prin înseși cauzele stătătoare [stantes causas] 
ale celor viitoare. 

Căci aud acestea și puterile văzduhului 
[aereae], vestindu-se ele fie prin Îngeri, fie prin 
oameni. Și aud atât, pe cât El judecă a fi nevoie, 
Căruia toate Îi sunt supuse.  

Căci multe sunt prezise [praedicuntur] și 
de către neștiutori, printr-o anume inspirație 
[de la Dumnezeu] sau printr-un impuls al sufle- 
tului, precum Caiafa nu a știut ce zice, dar a 
profețit când a fost arhiereu/ mare preot [ponti- 
fex] (In. 11, 51).  

 
23. Așadar, nu trebuie să-i întrebăm pe 

filosofi și nici pe aceștia79 despre desfășurarea 
veacurilor sau despre învierea morților, care au 
înțeles, pe cât au putut, veșnicia Creatorului, [a 
Celui] în Care trăim, ne mișcăm și suntem [F. 
Ap. 17, 28]. 

Dar pentru că, cunoscând pe Dumnezeu 
prin cele ce s-au făcut [de către El, adică prin 
creație], nu [L-au cunoscut] precum L-au slăvit 
pe Dumnezeu [pentru ele] sau [precum] au 
mulțumit harului [pentru cunoștința primită], 
ci zicând că sunt înțelepți prin ei înșiși, s-au 
făcut proști/ nebuni [stulti] (cf. Rom. 1, 20-22).  

Și deoarece nu au fost în stare să-și înfigă 
ochiul minții [aciem mentin infigere] în veșni- 
cia firii duhovnicești și neschimbabile, în mod 
constant, pentru ca să vadă cărțile veacurilor 
[volumina saeculorum] în însăși înțelepciunea 
Creatorului și Stăpânului tuturor lucrurilor 
[Rectoris universitatis] – care acolo deja sunt și 

                                           
79 Despre care a vorbit mai sus, pe neoplato- 

nicieni, probabil. 
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veșnic sunt, însă aici sunt [ca] cele viitoare care 
nu sunt [încă de față] –, și pentru ca să vadă 
acolo schimbările în bine, nu numai ale sufle- 
telor, dar și chiar pe cele ale trupurilor ome- 
nești, până la desăvârșirea [fiecăruia] în felul 
său [, și a sufletului, și a trupului]80: așadar, 
întrucât acolo81, pentru vederea [tuturor] aces- 
tora nu au fost pricepuți în niciun fel, într-
adevăr, nu au fost considerați vrednici pentru 
aceasta82, pentru ca acestea să le fie vestite lor 
prin Sfinții Îngeri. Fie [primindu-le] din 
exterior, prin simțurile trupului83, fie prin 
revelații în duh deosebite/ clare [expressis]. 

Căci Părinților noștri, dăruiți cu adevărata 
credință, li s-au arătat acestea84, pe care [ei] 
predicându-le, [s-au dovedit a se împlini] așa 
cum preziseseră/ profețiseră [praedixerant] [ei], 
fie prin semnele prezente, fie prin lucrurile 
aproape să se petreacă. S-a crezut [astfel] în 
puterea lor [de a vedea] din viitorul îndepărtat 
până la sfârșitul veacurilor, [și] s-au învrednicit 
de a fi crezuți, făcând faptele credinței. 

Însă puterile văzduhului, mândre și înșelă- 
toare, chiar dacă se descoperă să fi grăit lucruri 
prin prezicătorii lor [suos vates] despre adu- 
narea și cetatea Sfinților, despre adevăratul 

                                           
80 Pentru că nu a fost în stare să perceapă 

duhovnicește pe cele viitoare, ci au căutat divinații su- 
perflue, cu privire la cele de față și trecătoare. 

81 În ceea ce privește gândirea duhovnicească. 
82 Pentru a primi de la Dumnezeu darul mai-

înainte-vederii lucrurilor, al prorociei. 
83 Vestiri de la Sfinții Îngeri prin semne/ sim- 

boluri exterioare, pe care omul să le înțeleagă, pentru 
că sunt pe măsura minții lui. 

84 Revelațiile în duh.  
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Mijlocitor, pe care le-au auzit de la Sfinții 
Profeți sau Îngeri, au făcut aceasta pentru ca, 
dacă pot, chiar și pe adevărații credincioși ai lui 
Dumnezeu să-i înșele prin cele străine [adu- 
cându-i] la cele mincinoase ale lor.  

Însă Dumnezeu a făcut aceasta prin cei 
neștiutori, pentru ca adevărul să răsune pretu- 
tindeni, întru ajutorul credincioșilor și ca măr- 
turie celor necredincioși [impiis in testimo- 
nium]. 
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Capitolul XVIII 
 

 
 
24. Așadar, pentru că nu eram în stare să 

luăm cele veșnice, iar murdăria păcatelor ne 
îngreuna, [fiind] lipită [de noi] prin iubirea 
lucrurilor vremelnice și crescută, ca și cum [ar fi 
fost] în mod natural, din vlăstarul morții85 [de 
propagine mortalitatis], trebuia să fim curățiți 
[purgandi eramus]. 

Însă nu puteam a ne curăți, ca să fim 
amestecați cu cele veșnice [ut contempera-
remur aeternis], decât numai prin cele vre- 
melnice, cu care deja eram ținuți amestecați.  

Sănătatea însă este la mare distanță de 
boală, dar modalitatea vindecării nu conduce la 
sănătate decât dacă este adaptată bolii.  

Cele vremelnice nefolositoare îi înșală pe 
cei bolnavi, [iar] cele vremelnice, [care sunt] 
folositoare, îi ajută pe cei care urmează să fie 
vindecați și îi duc pe cei care au fost însănă- 
toșiți către cele veșnice. 

Însă precum mintea rațională [mens 
rationalis] curățită [purgata] datorează con- 
templație lucrurilor veșnice [contemplationem 
debet rebus aeternis], astfel cele ce vor fi cură- 
țite [datorează] credință celor vremelnice. 

A zis cineva dintre cei care mai înainte 
erau considerați înțelepți la greci: Pe cât valo- 
rează veșnicia pentru cel care s-a născut, pe atât 
adevărul pentru cel credincios.  

Și, cu siguranță, este o afirmație adevărată. 
Fiindcă ceea ce noi numim vremelnic, acela a 

                                           
85 Al caracterului nostru de a fi muritori. 
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numit ceea ce s-a născut. Din care categorie 
chiar noi suntem, nu numai după trup, ci chiar 
și după nestatornicia sufletului [animi mutabili- 
tatem]. Căci nu este corect să fie numit veșnic 
ceea ce se schimbă în parte, întrucâtva86.  

Așadar, pe cât suntem nestatornici, pe atât 
stăm departe de veșnicie. Dar, prin adevăr, ne 
este făgăduită nouă viața veșnică, de a cărei 
claritate [perspicuitate], în schimb, credința 
noastră stă departe pe atât pe cât caracterul 
muritor [stă departe] de veșnicie [ab aeternitate 
mortalitas]87. 

Deci acum folosim credința în lucrurile 
care au fost făcute în timp [de Hristos] pentru 
noi și suntem curățiți prin aceasta, încât, atunci 
când vom ajunge la vedere [ad specie veneri- 
mus], în felul în care adevărul urmează cre- 
dinței, la fel și veșnicia să urmeze caracterului 
muritor.  

Tocmai de aceea credința noastră va 
deveni adevăr când vom ajunge la aceea care 
este făgăduită nouă credincioșilor. Dar este 
făgăduită nouă viața veșnică. Iar Adevărul a zis 
nu că va fi [acest adevăr] precum credința 

                                           
86 Noi numim sufletul veșnic în sensul că, odată 

ce se naște, nu cunoaște destrămare precum trupul și 
nici nu se mai întoarce vreodată la neființă. Însă cu 
adevărat veșnic este numai ceea ce nu cunoaște schim- 
bări sau transformări, așa cum este firea dumnezeiască 
veșnică. 

Sfântul Augustin caracterizează ca muritor tot 
ceea ce este nestătător, fluctuant, care este afectat de 
schimbări felurite.  

87 Credința noastră, adică, nu poate acum să 
privească limpede în viața veșnică din cauza firii 
noastre muritoare, fiind amestecați cu cele vremelnice. 
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noastră este să devină, ci că Adevărul este 
veșnic, pentru că acolo este veșnicia88.  

Deci a zis Adevărul: „Dar aceasta este viața 
veșnică, ca să Te cunoască pe Tine, unul Dum- 
nezeu adevărat, și pe Cel pe Care L-ai trimis, pe 
Iisus Hristos” (In. 17, 3).  

Când credința noastră, văzând [cele veș- 
nice], va deveni adevăr, atunci veșnicia va 
susține firea noastră muritoare care a fost 
schimbată [mortalitatem nostram commuta- 
tam].  

Până când va fi aceasta și pentru ca să fie – 
pentru că acomodăm încrederea credinței cu 
lucrurile nașterii [în lume], precum nădăjduim 
adevărul contemplării în veșnicie, pentru ca să 
nu difere [ne dissonaret] credința vieții muri- 
toare de adevărul vieții veșnice –, Însuși 
Adevărul Tatălui, coetern/ împreună-veșnic [cu 
El], „S-a născut din pământ” (Ps. 84, 12), când 
Fiul lui Dumnezeu astfel a venit ca să Se facă 
Fiul omului și Însuși în Sine să ia credința 
noastră, prin care să ne conducă pe noi la 
adevărul Său.  

Care a primit caracterul nostru muritor 
[mortalitatem nostram] în așa fel încât să nu 

                                           
88 Adică nu este un adevăr impersonal sau o 

realitate impersonală aceea care îi întâmpină pe 
credincioși în viața veșnică, ci Adevărul și Viața veș- 
nică sunt personale și sunt corelativele Dumnezeului 
treimic. 

 Nu o credință individuală (imaginară) se per- 
sonalizează brusc și devine adevăr în viața veșnică, ci 
credința adevărată întâlnește Adevărul în care și-a pus 
nădejdea, Care e mai presus de înțelegerea și aștepta- 
rea sa, și Care are veșnicia. 
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piardă veșnicia Sa89. Așadar, pe cât valorează 
veșnicia pentru cel care este născut, pe atât 
[valorează] adevărul pentru cel credincios.  

Deci astfel trebuia a ne curăți noi, încât El 
să ne facă nouă naștere [ortus] care să rămână 
veșnică [aeternus] și [astfel încât] să nu fie 
pentru noi una [o naștere] în credință și alta în 
adevăr90. Nici să putem trece de la cele în care 
suntem născuți la cele veșnice decât dacă Cel 
veșnic, unit cu noi prin [faptul că Și-a asumat] 
nașterea noastră, ne trece la veșnicia Lui Însuși. 

Și astfel, acum, credința noastră a urmat, 
într-o oarecare măsură, până în punctul de 
unde S-a înălțat [El], [Cel] în Care am crezut: 
născut, mort, înviat, înălțat.  

Din acestea patru, cunoscuserăm două, 
mai înainte, în noi, căci știm că oamenii și se 
nasc, și mor. Dar au rămas două, adică a fi 
înviat și a fi înălțat, în care nădăjduim drept să 
fie ale noastre în cele viitoare, pentru că am 
crezut în cele făcute de către El. 

Și astfel, pentru că și în Acela ceea ce era 
născut a trecut la veșnicie, [tot așa] trece și 
[ceea ce este născut] al nostru, când credința va 
ajunge la adevăr.   

Adică acum, celor credincioși, ca să rămâ- 
nă în cuvântul credinței, și de aici [să ajungă] la 
adevăr – și prin aceasta, de asemena, conduși la 
veșnicie, să fie eliberați de moarte –, astfel le 

                                           
89 Hristos a asumat în ipostasul Său firea noastră 

omenească muritoare fără să Se despartă de firea Sa 
dumnezeiască veșnică. 

90 Nașterea în credință este și întru adevărul 
vieții veșnice. Nu una este credința și altul adevărul 
veșniciei. 
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grăiește: „Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, 
veți fi cu adevărat Ucenicii Mei” (In. 8, 31). 

Și, ca și cum ei ar fi întrebat: Cu ce rod/ 
folos? [Quo fructu?], [El] a zis mai departe: „Și 
veți cunoaște adevărul” (In. 8, 32). Și, din nou, 
ca și cum ei ar fi zis: Ce folosește adevărul 
muritorilor?, [El] spune: „Și adevărul vă va 
elibera pe voi” (In. 8, 32). De unde [altundeva 
vă va elibera], decât din moarte, din stricăciune, 
din nestatornicie [mutabilitate]? 

Bineînțeles, adevărul rămâne [permanet] 
nemuritor, nestricăcios, neschimbabil. Dar ade- 
vărata nemurire, adevărata nestricăciune, ade- 
vărata neschimbabilitate, aceasta este: veșnicia. 
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Capitolul XIX 
 

 
 
25. Iată pentru ce a fost trimis Fiul lui 

Dumnezeu. Dar să vedem, mai bine zis: ce 
înseamnă că a fost trimis Fiul lui Dumnezeu?  

[Înseamnă] toate cele care s-au făcut pen- 
tru credință – prin care am fost curățiți spre 
contemplarea adevărului [ad contemplandam 
veritatem], prin lucrurile care au fost făcute în 
timp, care au răsărit/ s-au născut, au fost desco- 
perite din veșnicie și au fost aduse la veșnicie –, 
sau care au fost mărturiile trimiterii Lui sau 
însăși trimiterea Fiului lui Dumnezeu.  

Dar unele mărturii au prevestit că 
[Hristos] va veni, [în timp ce] altele au confir- 
mat că a venit. 

În mod evident, trebuia [ca Cel] prin Care 
toată făptura s-a făcut, [atunci când] S-a făcut 
[El Însuși] făptură [om], să aibă martor toată 
făptura.  

Căci nu ar fi fost ținut Unul între mulții 
care au fost respinși [multis dimissis], decât 
dacă Unul ar fi fost propovăduit prin mulții care 
au fost trimiși [multis missis].  

Și nu ar fi fost crezut decât dacă mărturiile 
ar fi fost astfel încât să pară mari celor mici, 
pentru ca Cel mare să-i facă mari, Care mic a 
fost trimis la cei mici.  

Căci cerul și pământul și toate care sunt în 
ele sunt fapte ale Fiului lui Dumnezeu [Filii Dei 
facta sunt] – pentru că toate prin El s-au făcut – 
incomparabil mai mari decât semnele și arătă- 

126



 

 

rile/ vestirile [portenta] care s-au produs [pro- 
ruperunt] întru mărturia Lui. 

Și, totuși, oamenii au tremurat [tremue- 
runt] din cauza celor mici ca și cum ar fi fost 
mari, pentru ca cei mici să creadă că prin El s-
au făcut acestea mari. 

 
26. „Când a venit plinirea vremii, Dumne- 

zeu a trimis pe Fiul Său, făcut din femeie, făcut 
sub Lege [factum ex muliere, factum sub Lege]” 
(Gal. 4, 4): până la atât de mic, încât să fie făcut, 
și, de aceea trimis la aceasta, pentru care a fost 
făcut.  

Deci dacă cel [care este] mai mare îl 
trimite pe cel [care este] mai mic, [atunci] și noi 
mărturisim că [Fiul] a fost făcut mai mic, și pe 
atât [a fost făcut] mai mic, pe cât a fost făcut, și 
pe atât [a fost] făcut, pe cât a fost trimis91. 

Deci „a trimis pe Fiul Său, făcut din fe- 
meie”, prin Care, tocmai pentru că toate s-au 
făcut [prin El], nu a fost trimis numai înainte de 
a fi făcut, ci și mai înainte de a fi toate, pe Care, 
[deși] Îl numim trimis [și] mai mic [missum 
minorem], Îl mărturisim egal [aequalem] cu Cel 
care Îl trimite. 

Așadar, înainte de această plinire a vremii, 
la care trebuia a fi trimis El, în ce fel, mai 
înainte ca să fie trimis, poate să fie văzut de 
către Părinți92, când anumite vedenii îngerești 
[angelica visa] li s-au arătat lor, din moment ce 
nu poate fi văzut precum este, egal cu Tatăl 

                                           
91 Fiul a fost micșorat/ făcut mic, din cauză că a 

fost făcut [om], și a fost făcut [om], din cauză că a fost 
trimis. 

92 De către Sfinții Vechiului Testament. 
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[sicut aequalis est Patri], nici acum, după ce a 
fost trimis? 

Căci de ce îi zice lui Filip – de care a fost 
văzut la fel precum și de ceilalți și chiar de către 
cei de care a fost răstignit în trup – : „De atâta 
timp sunt cu voi și nu M-ați cunoscut pe Mine? 
Filipe, cine M-a văzut pe Mine, a văzut și pe 
Tatăl” (In. 14, 9), decât numai pentru că era 
văzut și nu era văzut? 

Era văzut ca Cel care fusese trimis și făcut, 
[și, totodată,] nu era văzut ca Cel prin Care 
toate fuseseră făcute [sicut per Eum omnia facta 
erant]. 

Sau de ce chiar Acela zice: „Cine are 
poruncile Mele și le păstrează pe ele, Acela este 
care Mă iubește. Și cine Mă iubește pe Mine, va 
fi iubit de către Tatăl Meu și Eu îl voi iubi pe el 
și Mă voi arăta lui pe Mine Însumi” (In. 14, 21), 
când era arătat înaintea ochilor oamenilor? 
Decât numai pentru că ne-a dat trupul, întru 
care S-a făcut Cuvântul [cf. In. 1, 14] la plinirea 
vremii, ca să fie primit prin credința noastră, iar 
pe Cuvântul Însuși, prin Care toate au fost 
făcute, Îl păstra pentru mintea curățită prin cre- 
dință, ca să fie contemplat în veșnicie. 
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Capitolul XX 
 

 
 
27. Dacă însă după aceasta se spune că Fiul 

este trimis de către Tatăl, pentru că Acela este 
Tatăl, [în ceea ce privește pe] Acesta, pe Fiul, în 
niciun fel nu ne împiedică ca să-L credem pe 
Fiul a fi egalul Tatălui [aequalem Patri] și 
deoființă și împreună-veșnic [consubstantialem 
et coaeternum] [cu Tatăl], și, totuși, [să Îl cre- 
dem] pe Fiul trimis de către Tatăl. 

Nu pentru că Acela este mai mare și 
Acesta mai mic, ci pentru că Acela [este] Tatăl, 
[iar] Acesta [este] Fiul. Acela: născător [geni- 
tor], Acesta: născut [genitus]. Acela: din Care 
este Cel ce se trimite, Acesta: Cel ce este din Cel 
care trimite. 

Deci Fiul este [născut] din Tatăl, nu Tatăl 
din Fiul. În conformitate cu aceasta, acum se 
poate înțelege nu atât că se spune, pentru acest 
motiv, că Fiul este trimis întrucât Cuvântul S-a 
făcut trup (In. 1, 3, 18, 14), ci că de aceea [se 
numește] trimis, ca să se facă trup Cuvântul și 
prin prezența [Sa] trupească să fie lucrate cele 
care au fost scrise. 

Adică, ca să se înțeleagă Cuvântul nu atât 
ca om trimis, întru care a fost făcut, ci că și 
Cuvântul a fost trimis ca să se facă om. 

Pentru că a fost trimis nu după putere sau 
fire inegală sau după altceva după care să nu fie 
egalul Tatălui, ci după aceea că Fiul este din 
Tatăl, nu Tatăl din Fiul. Căci Cuvântul Tatălui 
este Fiul, Care se numește și Înțelepciunea Lui 
[Sapientia Ejus].  
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Așadar, ce minune [este] dacă este trimis, 
nu pentru că ar fi inegal Tatălui, ci pentru că 
este „izvorâre anume, curată, a strălucirii atot- 
puternicului Dumnezeu” (Înț. lui Sal. 7, 25)? 

Dar acolo, ceea ce izvorăște [manat] și din 
ce izvorăște sunt ale uneia și aceleiași firi [dum- 
nezeiești]. Într-adevăr, nu precum apa din izvo- 
rul pământului sau din stâncă izvorăște, ci pre- 
cum lumina din lumină [lux de luce]. 

Fiindcă prin ceea ce s-a spus, „căci este 
Strălucire a Luminii veșnice [Candor est enim 
Lucis aeternae]” (Înț. lui Sal. 7, 26), ce altceva s-
a spus decât că este Lumină a Luminii veșnice?  

În mod evident, strălucirea luminii ce alt- 
ceva este decât lumină? Și de aceea  [Strălucirea 
este] împreună-veșnică cu Lumina din Care este 
Lumina. Dar a dorit să spună mai degrabă 
Strălucirea Luminii decât Lumina Luminii, ca să 
nu fie considerată mai slabă [obscurior] Aceasta 
care izvorăște decât Aceea din Care izvorăște. 

Când deci se aude [de către cineva] că 
aceasta [lumina] este [chiar] strălucirea ei, îi 
este mai ușor să creadă că prin aceasta [prin 
lumină] este strălucită aceea, decât că aceasta 
[lumina] strălucește mai puțin.  

Dar pentru că nu era de evitat, doar dacă 
nu s-ar fi crezut o Lumină mai mică Aceea care 
naște decât Aceasta (ceea ce, totuși, niciodată, 
niciun eretic nu a îndrăznit să zică, nici nu este 
de crezut că cineva va îndrăzni), Scriptura a 
respins acea cugetare, prin care [se consideră] 
că se poate să fie văzută mai slabă această 
Lumină care izvorăște decât Aceea din Care 
izvorăște, pe care necredință a întâmpinat-o 
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când a zis: Strălucire este a Aceluia, adică 
Lumină veșnică. Și astfel a arătat-O egală.  

Dacă deci este mai mică, înseamnă că este 
slăbiciunea Aceleia, nu Strălucirea Ei. Dar dacă 
este mai mare, [atunci] nu din Ea izvorăște, căci 
nu poate să întreacă pe Cea din Care S-a născut. 

Așadar, pentru că din Aceea izvorăște, nu 
este mai mare decât Aceea. Iar întrucât, cu ade- 
vărat, nu slăbiciunea Ei, ci Strălucirea Ei este, 
[înseamnă că] nu este [nici] mai mică. Așadar 
este egală. 

Nici nu trebuie să ne tulburăm de aceasta, 
pentru că s-a zis: „izvorâre anume, curată, a 
strălucirii atotputernicului Dumnezeu”, ca și 
cum Aceasta nu ar fi atotputernică, ci o izvorâre 
a Celui atotputernic. Căci mai departe despre 
Aceasta spune: „Și întrucât este una, toate le 
poate [Et cum sit una, omnia potest]” (Înț. lui 
Sal. 7, 27). Cine este așadar Atotputernic, decât 
Cel care toate le poate? 

Așadar, de către Acela se trimite, de la 
Care izvorăște. Căci astfel este dorită de către 
cel care O iubea și O dorea pe Ea: „Scoate 
[emitte]”, zice, „pe Aceea [Înțelepciunea], din 
sfintele Tale ceruri și trimite [mitte] pe Aceea 
de la scaunul măreției Tale, ca să fie cu mine și 
să lucreze cu mine” (Înț. lui Sal. 9, 10), adică să 
mă învețe să lucrez, ca să nu mă muncesc 
[veșnic]. Căci lucrările Ei sunt virtuțile.  

Însă una [înseamnă] să fie trimisă [Înțelep- 
ciunea lui Dumnezeu] ca să fie cu omul, și alta e 
că a fost trimisă pentru ca Ea însăși să fie om. 
Căci „în sufletele sfinte Se comunică și prieteni 
ai lui Dumnezeu și Profeți întocmește” (Înț. lui 
Sal. 7, 27), precum de asemenea îi umple pe 
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Sfinții Îngeri și lucrează prin ei toate cele po- 
trivite unor astfel de slujiri. 

Deci, când a venit plinirea vremii, a fost 
trimisă (cf. Gal. 4, 4) nu ca să îi umple pe Îngeri, 
nici ca să fie Înger [Vestitor], decât în măsura în 
care vestea sfatul Tatălui, care și al Ei era, nici 
ca să fie cu oamenii sau în oameni, căci aceasta 
și înainte [a fost] în Părinți și Profeți, ci pentru 
ca Însuși Cuvântul să Se facă trup, adică să Se 
facă om. În care taină, arătată în viitor, va fi 
chiar mântuirea celor înțelepți și sfinți, care s-
au născut din femei mai înainte ca El Însuși să 
Se nască din Fecioară, și care mântuire, împlini- 
tă și propovăduită, să fie a tuturor celor care 
cred, nădăjduiesc și iubesc. 

Căci aceasta [este] „marea taină a cre- 
dinței, că S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Du- 
hul, a apărut Îngerilor, S-a propovăduit în[tre] 
neamuri, S-a crezut în lume, S-a înălțat întru 
slavă” (I Tim. 3, 16). 

 
28. Așadar, de la Acela este trimis Cuvân- 

tul lui Dumnezeu: [de la Acela] din Care este 
Cuvântul. De la Acela este trimis: din Care este 
născut. Cel ce naște trimite, [pe când] Cel ce 
este născut, este trimis.  

Și atunci este trimis fiecăruia, când este 
cunoscut și înțeles [cognoscitur atque percipi- 
tur] de către fiecare, pe cât poate fi cunoscut și 
înțeles sufletului rațional, pentru ca să ajungă 
fie să se împlinească în Dumnezeu, fie să fie 
desăvârșit în Dumnezeu.  

Deci Fiul nu se numește trimis pentru că 
El este născut din Tatăl, ci fie pentru aceea că S-
a arătat acestei lumi Cuvântul făcut trup – din 
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care cauză zice: „Am ieșit de la Tatăl și am venit 
în această lume” (In. 16, 28) –, fie pentru aceea 
că este înțeles, în timp, de mintea fiecăruia, 
după cum s-a zis: „Trimite pe Aceea [Înțelep- 
ciunea], ca să fie cu mine și să lucreze cu mine” 
(Înț. lui Sal. 9, 10). 

Așadar, pentru că este născut din veșnicie, 
veșnic este, „căci este strălucirea luminii 
veșnice” (Înț. lui Sal. 7, 26). Iar pentru că este 
trimis în timp, este cunoscut de către fiecare. 
Dar când S-a arătat în trup Fiul lui Dumnezeu, 
a fost trimis în această lume, la plinirea vremii, 
făcut din femeie.  

„Căci întrucât, în înțelepciunea lui Dum- 
nezeu, nu putea lumea să-L cunoască prin 
înțelepciune pe Dumnezeu”, deoarece „lumina 
luminează în întuneric și întunericul nu a 
cuprins-o pe ea”, [de aceea] „I-a plăcut lui 
Dumnezeu, prin nebunia propovăduirii, să-i 
mântuiască pe cei credincioși” (I Cor. 1, 21 și In. 
1, 5), încât „Cuvântul să Se facă trup și să lo- 
cuiască în noi” (In. 1, 14). 

Deci când este înțeles [percipitur], în afară 
de timp, de mintea fiecăruia, [fiind] făcut 
[cunoscut], se spune într-adevăr că este trimis, 
dar nu în această lume, căci nu Se arată în mod 
sensibil, adică nu Se înfățișează simțurilor tru- 
pești. 

Pentru că și noi, atunci când este ceva 
veșnic și înțelegem  cu mintea pe cât putem, nu 
suntem în această lume. Iar duhurile tuturor 
celor Drepți, chiar și ale celor care încă trăiesc 
în trup, întrucât cunosc cele dumnezeiești, nu 
sunt în această lume.  
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Dar Tatăl, când este cunoscut în timp de 
către cineva, nu se numește trimis, căci nu are 
din cine să fie [născut] sau de la cine să pur- 
ceadă.  

Într-adevăr, Înțelepciunea zice: „Eu din 
gura Celui preaînalt am ieșit” (Înț. lui Iis. Sir. 
24, 5)93. Și despre Duhul Sfânt se spune: „De la 
Tatăl purcede” (In. 15, 26). [Dar] Tatăl, cu ade- 
vărat, de la nimeni. 

 
29. Așadar, precum Tatăl naște, [iar] Fiul 

este născut, astfel Tatăl trimite, [iar] Fiul este 
trimis.  

Dar, într-un anume fel [paradoxal], Cel 
care naște și Cel care este născut, la fel și Cel ce 
trimite și Cel care este trimis, una sunt [unum 
sunt], pentru că Tatăl și Fiul una sunt (cf. In. 10, 
30). Astfel și Duhul Sfânt este una cu Ei, pentru 
că Aceștia trei una sunt. 

Căci precum a fi născut [natum esse] este 
pentru Fiul a fi din Tatăl [a Patre esse], astfel a 
fi trimis este pentru Fiul a fi cunoscut că din 
Acela este [cognosci quod ab Illo sit]. Și precum 
pentru Duhul Sfânt a fi darul lui Dumnezeu 
[donum Dei esse] este a purcede din Tatăl [a 
Patre procedere], astfel a fi trimis este a fi 
cunoscut că din Acela purcede [cognosci quia 
ab Illo procedat]. 

Nici nu putem să spunem că Duhul Sfânt 
nu purcede și de la Fiul, căci nu degeaba se 
spune că același Duh este și Duhul Tatălui și al 
Fiului. Nu văd ce altceva ar fi vrut să însemne 

                                           
93 Este 24, 5 în ediția latină pe care o folosește 

Sfântul Augustin și în VUL. În LXX este 24, 3. 
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când, suflând în fața Ucenicilor, a zis: „Luați 
Duh Sfânt” (In. 20, 22)94.  

                                           
94 Sensul este că Cel ce l-a creat pe om din 

pământ și „a suflat asupra lui suflare de viață” (Fac. 2, 
7), Același este care acum l-a restaurat pe om, prin 
Învierea Sa, suflând asupra Apostolilor. Nu că Duhul 
Sfânt purcede și de la Fiul.  

De altfel, Hristos a spus cât se poate de clar că, la 
Cincizecime, El Îl va trimite pe Duhul Sfânt „de la 
Tatăl”, pentru că Duhul „de la Tatăl purcede” (In. 15, 
26, pasaj citat și de Sfântul Augustin).  

Faptul că este numit și Duhul Tatălui și Duhul 
Fiului nu înseamnă că Duhul purcede și de la Fiul, ceea 
ce Fiul nu ne-a spus niciodată, ci arată consubstan- 
țialitatea persoanelor. Harul Duhului Sfânt este cel 
care s-a pogorât la Cincizecime și este de atunci în 
lume și Duhul Îl revelează atât pe Tatăl, cât și pe Fiul, 
de aceea este numit când Duhul Tatălui, când Duhul 
Fiului. Cu atât mai mult cu cât a fost trimis în lume de 
la Tatăl prin Fiul. 

Dar dacă și Fiul purcede pe Duhul din veșnicie, 
înseamnă că Fiul are un atribut patern. Or tocmai 
Sfântul Augustin a repetat, de nenumărate ori, mai 
sus, că Tatăl naște, Fiul este născut, iar Duhul Sfânt 
este purces. Prin urmare, aceste atribute sunt perso- 
nale și nu sunt interschimbabile.  

Dar dacă și Fiul purcede pe Duhul, atunci ar fi 
trebuit să spună și chiar să sublinieze, în cele pe care 
le-a susținut mai devreme Sfântul Augustin, faptul că 
Fiul nu numai că este născut, dar și purcede. Adică 
Fiul, în comparație cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, ar 
trebui să aibă două atribute personale, El singur. 

Numai că Sfântul Augustin nu a făcut deloc 
această mențiune. Așa încât este suspect că într-un loc 
spune una și apoi, imediat, spune altceva. 

Pentru că, mai sus, autorul nostru a repetat de 
mai multe ori faptul că doar Tatăl, fiind nenăscut și 
nepurces, nu este trimis, fiind singura cauză în sânul 
Prea Sfintei Treimi. Dar dacă și Fiul purcede înseamnă 
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Căci acea suflare trupească, când a ieșit 
din trup atingând simțul trupesc, nu a fost 
ființa [substantia] Sfântului Duh, ci arătarea, 
printr-un simbol potrivit, că nu numai de la 
Tatăl, ci și de la Fiul purcede Duhul Sfânt95. 

Căci cine, atât de nebun [dementi- 
ssimus96], ar [putea] zice că unul a fost Duhul 
                                                                                                 

că apar două cauze, și atunci Fiul se numește trimis cu 
toate că și El este cauză.  

Însă Sfântul Augustin nu afirmă nicăieri că există 
două cauze în Sfânta Treime. O astfel de teologie ar 
avea ramificații mult mai bogate în toată demonstrația 
care se face în această carte. Iar astfel de ramificații nu 
apar aici, ci ele s-au dezvoltat, abia după schismă, în 
romano-catolicism. 

Așadar, ori Sfântul Augustin se contrazice în 
mod evident și nu a reușit deloc să remarce această 
contradicție, ori aceste pasaje, în care se spune că 
Duhul Sfânt purcede și de la Fiul, sunt interpolări și 
adaosuri ulterioare. 

95 E adevărat că harul Duhului Sfânt nu a fost în 
suflarea trupească, ci aceea a reprezentat un gest 
revelațional. Însă cum se face că tocmai Sfântul 
Augustin, care cunoștea atât de bine Sfânta Scriptură, 
după cum ne-a dovedit neîncetat, nu s-a putut gândi 
deloc la Fac. 2, 7, la suflarea asupra lui Adam (așa cum, 
când a pus tină pe ochii orbului din naștere, Hristos a 
arătat că El este Ziditorul), ci exclusiv la faptul că, prin 
aceasta, s-ar arăta că Duhul purcede și de la Fiul? De 
unde atâta exclusivism tocmai acum, la el, care în 
probleme de mare subtilitate teologică s-a exprimat 
întotdeauna cu multă smerenie și a lăsat calea des- 
chisă dialogului și cercetării mai aprofundate? 

96 Un cuvânt pe care Sfântul Augustin nu l-a mai 
folosit niciodată la superlativ (după câte îmi amin- 
tesc). Judecând după el, autorul ar atinge aici nivelul 
suprem al vehemenței. 

În mod evident, Apostolii nu au primit alt Duh 
Sfânt la Cincizecime decât Cel pe care li L-a dat 
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pe care L-a dat [Apostolilor] suflând [peste ei], 
și altul Cel pe care L-a trimis după înălțarea Sa 
(F. Ap. 2, 1-4)? Căci Unul este Duhul lui 
Dumnezeu, Duhul Tatălui și al Fiului, Duhul 
Sfânt, Care lucrează toate în toți (cf. I Cor, 12, 
6). Dar că [harul Duhului] a fost dat de două ori 
[, acest lucru] a fost, în mod cert, pogorământul 
unei semnificații despre care vom discuta, la 

                                                                                                 

Hristos când a suflat peste ei. Însă vehemența de aici 
nu ține de acest lucru, ci tot de discuția anterioară, 
privitoare la faptul că Duhul ar purcede și de la Fiul. 

Însă, împotriva căror eretici lupta acum autorul, 
ca să fie atât de vehement? Pentru că aici nu face nicio 
aluzie la vreo părere eretică, și totuși este violent în 
exprimare, ca și cum s-ar lupta cu cineva. 

În situațiile anterioare, în care autorul a devoalat 
erezii și a luat atitudine împotriva lor, pe de o parte 
aceste erezii erau barbare (Hristos nu este Dumnezeu 
etc.), iar pe de altă parte ele erau dezavuate atât în 
Răsărit, cât și în Apus. 

Să presupunem, deci, că în Apus se credea una, 
iar în Răsărit altceva, cu privire la purcederea Duhului, 
deși suntem în secolul al IV-lea, nu în secolul al IX-lea 
al Sfântului Fotie. Să presupunem mai departe și faptul 
că el ar fi cunoscut că în Răsărit se credea că Duhul 
purcede numai de la Tatăl, nu și de la Fiul. Însă, dacă 
era credința Răsăritului, iar Răsăritul nu era în acea 
vreme în dispută sau în schismă cu Apusul, în 
condițiile în care acest Răsărit era foarte mare ca 
întindere și importanță în comparație cu Apusul, la 
acea dată (Sfântul Augustin însuși convertindu-se 
după ce a citit viața Sfântului Antonie cel Mare), 
așadar: cu cine polemizează atât de aprig autorul 
nostru? Cu Răsăritul?!  

Mai degrabă putem crede că aici avem interpo- 
lată cearta altora, de peste câteva secole, cu Răsăritul, 
iar nu polemica Sfântului Augustin, care nici măcar nu 
ne spune cu cine e în polemică, dacă acesta ar fi cazul. 
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timpul potrivit, pe cât va da Dumnezeu. Căci 
zicând Domnul, așadar: „pe Care Eu Îl voi 
trimite vouă de la Tatăl” (In. 15, 26), a arătat pe 
Duhul și al Tatălui și al Fiului. Dar, atunci când 
zisese: „Pe Care Îl va trimite Tatăl”, adăugase 
„în numele Meu” (In. 14, 26).  

Totuși nu a zis: Pe Care Îl va trimite Tatăl 
de la Mine, [ci] într-un anumit sens a zis: „pe 
Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl”, arătând 
în mod clar că Tatăl este principiul [principium] 
întregii divinități [totius divinitatis], sau, dacă 
spunem mai bine, [al întregii] dumnezeiri [dei- 
tatis]97. 

Așadar, Cel ce purcede de la Tatăl și de la 
Fiul98, Se întoarce/ este trimis înapoi la Cel [ad 
Eum refertur] din Care este născut Fiul.   

Și ceea ce spune evanghelistul [, că] 
„Duhul încă nu era dat, pentru că Iisus încă nu 
era proslăvit” (In 7, 39), în ce fel se înțelege 
decât în acesta, în mod sigur, că a fost o dare 
sau o trimitere a Duhul Sfânt, după proslăvirea 
lui Hristos, de un asemenea fel, în care nicio- 
dată mai înainte nu fusese? 

Căci [nu se spune] că înainte nu era deloc 
[dat], ci că nu fusese [dat] în acest fel. Căci dacă 
înainte nu s-a dat Duhul Sfânt, de cine [atunci] 
fiind plini, au grăit Profeții? Când Scriptura 
spune clar și arată în multe locuri că ei au 
                                           

97 Adevărații susținători ai lui Filioque, de mai 
târziu, nu vor mai spune că există un singur principiu 
în Sfânta Treime, ci vor vorbi de două principii. 

98 Dacă Tatăl este unicul principiu în Dum- 
nezeire, cum se poate afirma atunci că și Fiul Îl 
purcede pe Duhul? Oare Sfântul Augustin nu își dădea 
seama de o contradicție atât de evidentă și de tulbu- 
rătoare? 
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vorbit prin Duhul Sfânt. Când și despre Ioan 
Botezătorul s-a zis: „Se va umple de Duhul 
Sfânt încă de acolo, din pântecele maicii sale” 
(Lc. 1, 15). Iar Zaharia, tatăl său, s-a aflat plin de 
Duhul Sfânt, pentru ca să vorbească unele ca 
acestea despre el.  

Și Maria [s-a umplut] de Duhul Sfânt, 
pentru ca să propovăduiască unele ca acestea 
despre Domnul, pe care Îl purta în pântece (cf. 
Lc. 1, 41-55). 

De Duhul Sfânt [s-au umplut] și Simeon și 
Anna, încât să recunoască slava micuțului Hris- 
tos (cf. Lc. 2, 25-38). 

Așadar, în ce fel „Duhul încă nu era dat, 
pentru că Iisus încă nu era proslăvit” (In. 7, 
39)”? Decât numai pentru că acea dare sau 
dăruire sau trimitere a Duhului Sfânt avea un 
anumit caracter al său [quamdam proprietatem 
suam] în însăși [această] venire, în genul căreia 
nu mai fusese niciodată.  

Căci nicăieri nu citim despre oameni vor- 
bitori în limbi pe care nu le cunoșteau, când a 
venit Duhul Sfânt în ei, precum s-a făcut atunci, 
când trebuia să fie dovedită venirea Sa prin 
semne sensibile, pentru ca să arate că toate 
marginile pământului și toate neamurile, 
constituite în limbi diferite, vor crede în Hristos 
prin darul Duhului Sfânt. Și ca să se împlineas- 
că ceea ce se cântă în psalm: „Nu sunt vorbiri și 
nici cuvântări, cărora să nu se audă glasurile 
lor. În tot pământul a ieșit sunetul lor și [până] 
în marginile sferei pământului cuvintele lor” 
(Ps. 18, 4-5, cf. VUL).  
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30. Și astfel, omul este unit Cuvântului lui 
Dumnezeu și într-un anumit mod amestecat, 
întru/ spre unitatea persoanei, când, venind 
plinirea vremii, Fiul lui Dumnezeu este trimis 
în această lume, făcut din femeie, ca să fie și 
Fiul omului pentru fiii oamenilor.  

O persoană cu fire îngerească a putut, mai 
înainte, să-L prefigureze, pentru ca să Îl pre- 
vestească, fără să I se substituie [Lui], fără să fie 
El Însuși99.  

 
 

  

                                           
99 Sfântul Augustin consideră că vederile pro- 

fetice ale Sfinților Proroci din vechime au fost îm- 
plinite de Îngeri, care au prevestit astfel pogorârea și 
întruparea Fiului lui Dumnezeu. 
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Capitolul XXI 
 

 
 
Despre arătarea sensibilă100 a Duhului 

Sfânt, fie prin vederea porumbiței (Mt. 3, 16), fie 
prin limbile de foc (F. Ap. 2, 3),  întrucât o crea- 
tură supusă [lui Dumnezeu] și slujitoare, prin 
mișcări și forme [schimbătoare] în timp, a 
arătat firea Lui neschimbabilă, împreună veșni- 
că și egală cu a Tatălui și a Fiului, [și] întrucât 
[vreunul din chipurile respective101] nu era 
conjugat în unitatea persoanei Sale, precum 
trupul întru care a fost făcut Cuvântul (cf. In. 1, 
14), [de aceea] nu îndrăznesc să spun că nu s-a 
făcut nimic de acest fel înainte102. 

                                           
100 Nu este vorba de o vedere obișnuită, ci tot de o 

vedere extatică, atât în cazul epifaniei de la Botez, cât 
și în cazul limbilor de foc, dar care, prin îngăduința lui 
Dumnezeu, a putut fi sesizată de mai mulți. 

101 Porumbița sau limbile de foc. 
102 Vrea să spună că pogorârea și întruparea 

Cuvântului nu este de același fel cu vederile care au 
indicat pogorârea Duhului la Botezul Domnului sau la 
Cincizecime. Acestea au fost vederi extatice care au 
arătat oamenilor, într-un anume fel, prin niște simbo- 
luri văzute, ceea ce se petrecea.  

Însă Duhul Sfânt nu este nici porumbiță, nici 
limbi de foc, nici nu le-a asumat pe vreuna din acestea 
în persoana Sa, precum a asumat Hristos firea ome- 
nească.  

De aceea, în Ortodoxie, este necanonică acea 
icoană a Treimii în care, alături de Hristos, apare Tatăl 
ca un bătrân și Duhul Sfânt ca o porumbiță. Pentru că 
atât bătrânul, cât și porumbița au reprezentat niște 
chipuri/ simboluri aparte în cadrul unor vederi 
extatice, ele neindicând nimic despre persoana veșnică 
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Dar spun cu toată credința că Tatăl și Fiul 
și Duhul Sfânt, având una și aceeași fire, Dum- 
nezeu Creatorul, Treimea atotputernică lucrea- 
ză în mod nedespărțit.  

Dar în acest fel nu poate fi arătată în mod 
nedespărțit printr-o creatură care este cu totul 
inferioară103 și, mai ales, prin una care este [în 
aparență] trupească104. Precum prin glasurile 
noastre, care, desigur, sună trupește105, nu pot 
să fie numiți Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt 
[deodată], [ci] doar [rostind fiecare nume] în 
intervalul său de timp și propriu, deosebit prin 
separare evidentă [de al celuilalt], [timp] pe 
care îl ocupă silabele fiecărui cuvânt în parte. 

Desigur, în firea Lor în care sunt, Cei trei 
unul sunt [tria unum sunt], Tatăl și Fiul și 
Duhul Sfânt, fără nicio mișcare în timp, mai 
presus de toată creatura, Ea Însăși [Sfânta 
Treime, fiind] fără niciun interval de timp sau 
de loc și ca unul și același [Dumnezeu] din 
veșnicie în veșnicie, ca veșnicia însăși, care nu 
este fără adevăr și iubire. Însă în graiurile mele 
sunt despărțiți Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, nici 
nu se pot pronunța împreună, iar în literele 
care se văd [in letteris visibilibus] ocupă [fiecare 
nume] spațiul locurilor lor în mod separat106. 

                                                                                                 

și neschimbabilă a Tatălui sau a Duhului Sfânt, ci doar 
revelând câte ceva despre lucrările Lor cu oamenii. 

Și, cu toate că este necanonică, această icoană se 
regăsește în multe Biserici ortodoxe. 

103 În comparație cu Sfânta Treime. 
104 Care îmbracă o formă trupească. 
105 Au sunet material. 
106 Pentru neputința omenească, pentru că nu 

putem să pronunțăm decât separat numele fiecărei 
persoane a Sfintei Treimi, în parte.  
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Și, ca și cum numesc memoria și rațiunea 
și voința mea, fiecare nume se referă, într-
adevăr la lucruri singulare [res singulas], dar 
totuși fiecare s-au făcut de către toate trei, căci 
niciunul dintre acestea trei nume nu există [de 
sine stătător], astfel încât să nu lucreze împreu- 
nă și memoria și rațiunea și voința mea107. 

La fel și Treimea a lucrat împreună și 
glasul Tatălui [la Botez și pe Tabor] și trupul 
Fiului [în pântecele Fecioarei] și porumbița 
Duhului Sfânt, cu toate că fiecare dintre acestea 
[glasul, trupul și porumbița] se leagă de câte o 
persoană în parte [a Sfintei Treimi]. 

Prin această asemănare se poate cunoaște 
oricând Treimea de nedespărțit în Ea Însăși 

                                                                                                 

De aici, unii au ajuns însă, în mod eronat, să 
numere persoanele Sfintei Treimi: Tatăl primul, Fiul al 
doilea și Sfântul Duh al treilea. Însă în Sfânta Treime 
nu există numerotare, fapt care conduce inevitabil la 
erezia subordinațianistă. 

Căci, deși noi pronunțăm numele persoanelor 
Dumnezeieștii Treimi în această ordine: Tatăl, Fiul și 
Duhul Sfânt, totuși aceasta se întâmplă numai pentru 
neputința noastră, fără ca în sânul Sfintei Treimi să 
existe ordonare sau numerotare de felul acesta. 

107 Căci memoria, rațiunea și voința fiecărui om 
nu lucrează separat, ci numai împreună. Nu există 
memorie fără rațiune și voință, nici rațiune fără 
memorie și voință și nici voință fără memorie și 
rațiune. 

Sfântul Augustin face o comparație între felul 
cum există și lucrează Sfânta Treime și facultățile su- 
fletului omenesc. Însă aceasta este o comparație pe 
măsura înțelegerii omenești, vizând o asemănare pali- 
dă și nicidecum o identitate, la fel cum Sfântul Spiri- 
don a făcut comparația cu cărămida, care este alcătui- 
tă din pământ, apă și foc. 
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[inseparabilem in Se Ipsa Trinitatem] a fi lucrat 
prin chipul creaturii văzute în mod separat și 
totodată a fi lucrarea nedespărțită a Treimii în 
fiecare dintre aceste lucruri pe care le consi- 
derăm că sunt legate în mod personal de arăta- 
rea fie a Tatălui, fie a Fiului, fie a Duhului Sfânt. 

 
31. Așadar, dacă sunt întrebat în ce mod s-

au făcut fie glasurile, fie formele [părut] sensi- 
bile și vederile [species] înainte de întruparea 
Cuvântului lui Dumnezeu, care au prefigurat-o 
pe aceasta, care avea să fie: răspund a le fi lucrat 
Dumnezeu pe acestea prin Îngeri. Ceea ce chiar 
mărturiile Sfintelor Scripturi au arătat din des- 
tul, după cum consider. 

Dacă însă sunt întrebat în ce fel s-a făcut 
însăși întruparea [Domnului]: spun că Însuși 
Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut trup, adică S-
a făcut om, dar nu în aceea ce S-a făcut S-a 
transformat sau S-a schimbat108, [ci] astfel S-a 
făcut cu adevărat, încât acolo să fie nu numai 
Cuvântul lui Dumnezeu ci și trupul omului, dar 
și sufletul omului rațional109. Și acesta tot [în- 
tregul acesta] se numește și Dumnezeu pentru 
Dumnezeu și om pentru om110.  

Care [întrupare], dacă este dificil de 
înțeles, [atunci] să fie curățită mintea prin cre- 

                                           
108 Adică nu a luat chip de om iluzoriu și nici nu 

S-a îmbrăcat în om renunțând la Dumnezeirea Sa.  
109 Dumnezeu Cuvântul Și-a asumat în ipostasul 

Său umanitatea cu tot ce are ea: trup și suflet. Nu a 
luat numai trupul omenesc, așa cum susțineau unii 
eretici, ci și suflet omenesc, cu tot ceea ce presupune 
acesta: rațiune, voință, simțire. 

110 Pentru că este Dumnezeu adevărat și om ade- 
vărat. 
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dință, oprindu-se de la păcate [tot] mai mult și 
mai mult și lucrând bine [cele bune] și rugân- 
du-se cu suspinarea [cum gemitu] doririlor 
sfinte, ca desăvârșindu-se prin ajutorul dumne- 
zeiesc, să și înțeleagă și să și iubească [pe 
Dumnezeu]. 

Dacă însă sunt întrebat, în ce mod, după 
întruparea Domnului, s-a făcut fie glasul 
Tatălui, fie vederea trupească111 întru care S-a 
arătat Duhul Sfânt: nu mă îndoiesc că aceasta s-
a făcut într-adevăr prin creatură.  

Dar dacă numai [printr-o creatură] tru- 
pească și sensibilă/ perceptibilă sau a fost 
folosit și un duh rațional sau intelectual (căci 
așa le place unora să numească ceea ce grecii 
zic noero,n112), [oricum ar fi,] nu într-adevăr spre 
unitatea persoanei [Duhului Sfânt s-a făcut 
acest lucru], ci numai spre slujba împlinirii 
semnului – după cum Dumnezeu a judecat că 
era nevoie.  

Căci cine a spus aceasta, ca oricare ar fi 
acea creatură prin care a răsunat glasul Tatălui, 
astfel [trebuie] să fie Dumnezeu Tatăl sau 
oricare ar fi acea creatură în care S-a arătat 
Duhului Sfânt, prin chipul porumbiței sau prin 
limbile de foc, astfel [trebuie] să fie Duhul 
Sfânt, precum este Fiul lui Dumnezeu omul 
acela care S-a făcut din Fecioară113? 

                                           
111 „Species corporalis”: se referă la forma inte- 

ligibilă a porumbiței, văzută în extaz. 
112 Pentru că îi numesc pe Sfinții Îngeri minți. 
113 Tocmai de aceea este necanonică icoana care 

pretinde că reprezintă Sfânta Treime și în care apare, 
alături de Hristos, Tatăl ca un bătrân și Duhul Sfânt ca 
un porumbel. Numai că, din păcate, această icoană sau 
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Sau dacă altceva este de înțeles, este greu 
de ajuns [cu mintea] și nu este grabă a spune 
[ceva] pripit114. Totuși, în ce mod ar putea fi 
aceasta, fără o creatură rațională sau intelec- 
tuală, nu văd.  

Dar acesta nu este locul să explic de ce 
cuget/ simt [sentiam] astfel, pe cât a dat pute- 
rea Domnului. Căci mai întâi trebuie să discu- 
tăm și să respingem argumentele ereticilor, pe 
care le expun nu din dumnezeieștile cărți, ci din 
raționamentele lor, prin care consideră cu tărie 
că ne pot convinge mărturiile Scripturilor care 
sunt despre Tatăl și despre Fiul și despre Duhul 
Sfânt, încât să fie înțelese astfel precum vor ei. 

 
32. Dar acum, [a nu fi] mai mic Fiul pentru 

aceasta, pentru că a fost trimis de Tatăl, nici [a 
nu fi] mai mic Duhul Sfânt pentru aceasta, 
pentru că Tatăl și Fiul L-au trimis pe El115, s-a 

                                                                                                 

reprezentare necanonică se găsește în multe din Bise- 
ricile ortodoxe. 

114 În ceea ce privește felul în care S-a arătat 
Duhul Sfânt, sub chipul porumbiței sau al limbilor de 
foc. Sfântul Augustin afirmă că el crede că Dumnezeu 
a folosit o creatură, fie că a fost o porumbiță cu 
adevărat, fie un Înger care s-a manifestat astfel duhov- 
nicește, simbolizând pe Duhul Sfânt. Dar lasă loc și 
pentru o interpretare mai înaltă sau mai profundă, a 
lui însuși, dacă alte aprofundări duhovnicești viitoare 
o vor naște, ori a altcuiva, dacă cineva este în stare să o 
ofere. 

115 Tatăl și Fiul L-au trimis pe Duhul Sfânt în 
lume sau, mai bine zis, Tatăl prin Fiul. Ceea ce nu 
înseamnă că Tatăl și Fiul L-au purces din veșnicie. 
Pentru că numai Tatăl Îl purcede pe Duhul Sfânt din 
veșnicie. Iar trimis în lume a fost de către Tatăl prin 
Fiul, datorită înomenirii, învierii și înălțării Acestuia. 
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arătat în mod suficient, pe cât pot judeca. Căci 
aceste [mărturii] se înțeleg [a fi] puse în 
Scripturi fie pentru creatura văzută, sau mai 
degrabă pentru încredințarea/ lauda începu- 
tului și nu din cauza inegalității sau a diferenței 
sau a neasemănării firii [dumnezeiești]. 

Căci chiar dacă Dumnezeu Tatăl ar fi vrut 
să Se arate [extatic] printr-o creatură văzută 
slujitoare, totuși ar fi cel mai absurd să spui că 
[Tatăl] a fost trimis sau de către Fiul pe Care L-
a născut [aut a Filio quem genuit], sau de către 
Duhul Sfânt, Care de la El purcede [aut a 
Spiritu Sancto qui de Illo procedit]116. 

Așadar, acestea să fie limitele acestei cărți. 
De aici înainte și mai departe, ajutând Domnul, 
vom vedea care sunt argumentările pline de 
meșteșugiri [viclene] ale ereticilor și în ce mod 
trebuie să fie respinse. 

 
(sfârșitul cărții a patra)117 

 
 

 
            

                                           
116 Și iată că nu mai apare Filioque!!! Ce s-a întâm- 

plat? Oare și-a schimbat Sfântul Augustin credința 
atât de repede, pentru care undeva mai sus părea că 
este atât de vehement? Sau uneori e chiar foarte 
combativ în a susține că purcede de la Tatăl și de la 
Fiul iar alteori spune pur și simplu că Duhul purcede 
de la Tatăl, fără să se mai obosească a mai adăuga „și 
de la Fiul”?! 

117 Mulțumesc soțului meu, Pr. Dr. Dorin 
Octavian Picioruș, pentru toate învățăturile și lămu- 
ririle dogmatice pe care mi le-a oferit pentru a putea 
elabora comentariile de la subsol.  
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Sfântul Sfințit Mucenic Clement Ro- 
manul 

 
(† c. 99 sau 101118 sau 102119, pomenit pe 24 
noiembrie în Biserica Ortodoxă120) 

                                           
118 Cf.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Clement_I.  
119 Cf.  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Clement_I.  
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Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului 
Sfințit Mucenic Clement Romanul 

 
 
Prima121 rugăciune, înainte de darea păcii  
 
Preotul: Dumnezeule, Cel care ești mare în 

iubirea [Ta] negrăită și adânc necercetat al 
păcii, izvorule al celor bune și dăruitorule al bu- 
neivoiri, Care trimiți pacea la cei care o primesc 
pe ea, dă-ne nouă aici, [în această] vreme, ma- 
rea Ta iubire și umple-ne pe noi de curgerile 
[Tale] cele prea bogate [ditissimis], din rodnicia 
harului Tău și din izvoarele preadulcii Tale bu- 
nătăți [et ex fontibus suavissimis benignitatis 
Tuae].  

Fă-ne pe noi fiii liniștii [filios tranquilli- 
tatis] și moștenitorii păcii [haeredes pacis]. Tri- 
mite în noi focul dragostei [ignem charitatis] 
Tale și căldura iubirii [fervorem amoris] Tale.   

Sădește în noi frica Ta și întărește slăbi- 
ciunile noastre cu adevărul Tău. Adună-ne pe 
noi și ne întoarce pe noi, [dându-ne să fim] una 
și neclintiți și o armonie [concordia]122 de ne- 
dezlegat.  

Scapă-ne încă și de înșelăciunea cea deșar- 
tă și [ne arată] curați de toată invidia, [ca să] ne 

                                                                                                 
120 A se vedea:  
http://paginiortodoxe.tripod.com/vsnov/11-24-

sf_clement.html.  
121 Traducere din limba latină și comentarii de Pr. 

Dr. Dorin Octavian Picioruș. După: Liturgia S. 
Clementis Romani, în PG, vol. 2, col. 605-616.  

122 Se referă la comunitatea bisericească care 
participă la Dumnezeiasca Liturghie.  
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salutăm unii pe alții în sărutul [in osculo] și 
îmbrățișarea păcii [amplexu pacis] și a dragostei 
fără prefăcătorie [charitatis non fictae].    

Ca astfel, cu inimă curată [corde puro] și 
suflet neîntinat [anima munda], încă de aici, să 
ne unim mădularele noastre cu darul vieții123 
[arrhabonem vitae] și acolo, în veacul viitor [in 
futuro saeculo], [Tu] să ne chemi pe noi la cina 
aceea veșnic-desfătătoare și preabogată.  

Și [astfel] să Te slăvim pe Tine, Cel biru- 
itor, o, Sfinte [Dumnezeule], în Împărăția Ta, 
care în veci rămâne, și pe Unul-născut Fiul Tău 
[Unigenitum Filium Tuum] și pe Duhul Tău cel 
Sfânt.  

 
Poporul: Amin.  
 
Preotul [sacerdos]: Pacea [să fie cu voi]!  
 
Poporul [populus]: Și cu duhul tău!  
 
Diaconul [diaconus]: Să ne dăm unii altora 

pacea!  
 
Poporul: Cu toții… 
 
Diaconul: După… 
 
Poporul: Înaintea Ta, Doamne!  
 
Preotul ridică glasul [și rostește]:  
„Dumnezeule nevăzut și necuprins, negră- 

it și fără-de-margini, Care în Sfânta Sfintelor 
cea prea-înaltă locuiești, cea nefăcută de mâini 

                                           
123 Cu Sfânta Euharistie.  
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[omenești], mai presus de cerul cerurilor [supra 
coelos coelorum] și mai presus de toate câte 
sunt. Care nimicești toată înălțarea patimilor 
[altitudinem passionum] ce se ridică împotriva 
cunoașterii Tale. Tu, Preasfinte și Cel bogat în 
darurile cele prea-înalte, privește spre noi din 
cerurile Tale cele prea-înalte și luminoase și din 
locașul Împărăției Tale celei veșnice.  

Trimite-ne nouă darul slavei Tale celei 
dumnezeiești, umplându-ne de Duhul Tău cel 
Sfânt.  

Căci Tu ești bogat în milostiviri [Tu dives 
misericordiarum] și prea-mare în daruri [mag- 
nificus in donis] și prea-larg în milă [am- 
plissimae clementiae] și în fapta bunătăților, și 
Ție Îți aducem slavă și Unuia-născut Fiului Tău 
[și Duhului Tău celui Sfânt].  

 
Poporul: Amin!  
 
Preotul: Doamne Dumnezeul Puterilor, 

Care le vezi pe cele ascunse [abscondita] și pă- 
trunzi [penetras] deja pe cele viitoare, izvorul 
vieții și începutul sfintei fericiri și al bunătății, 
dăruitorul curăției și a tot ce își are început 
sfânt, comoara lucrurilor celor-mai-prețioase și 
izvorul înțelepciunii, Părintele Luminii celei 
veșnice124, Care este în Tine, în mod ființial 
[essentialiter]125, mai înainte de toți vecii [ante 
omnia secula], [fiind] egal [cu Tine] în putere și 
[în] slavă. Te rugăm pe Tine, Preasfinte Doam- 
ne, să sfințești mințile și toate gândurile 

                                           
124 Lumina cea veșnică fiind Fiul.  
125 Căci Fiul este deoființă cu Tatăl și cu Duhul 

Sfânt.  
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noastre, [ca să avem] neîntinate toate sufletele 
și trupurile noastre, strângând [la un loc] gân- 
durile noastre cele rătăcite.  

Îmbracă-ne pe noi cu îmbrăcămintea cea 
nouă [stola nova], întrețesută [intertexta] [de 
sus], împodobind obiceiurile [noastre] cele bu- 
ne.  

Și, prin Duhul Tău cel Sfânt, plinește toate 
[perficientem omnia] [ale noastre], pentru ca să 
locuiască curăția în toate mințile [noastre] și în 
sufletele [noastre] să locuiască neîntinarea, sfin- 
țindu-ne pe noi prin harul, mila și iubirea de 
oameni ale Unuia-născut Fiului Tău, prin Care 
și cu Care Ți se cuvine slava, [cinstea și închină- 
ciunea în vecii vecilor].  

 
Poporul: Amin.    
 
Diaconul: Să stăm bine… 
 
Poporul: Mila [păcii]… 
 
Preotul: Harul [Domnului nostru Iisus 

Hristos]… 
 
Poporul: Și cu duhul tău! 
 
Preotul: Sus [să avem] inimile! 
 
Poporul: Avem către Domnul.  
 
Preotul: Să mulțumim Domnului!  
 
Poporul: Vrednic și cu dreptate este… 
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Preotul: Căci Ție Ți se cuvine slavă și Ție 
Ți se cuvine cântare, [Dumnezeule!] Ție Ți se 
cuvine imn și laudă, Celui care ești [mai presus 
de] timp, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, Dum- 
nezeule Cel adevărat, singurei firi prea-înalte 
[unius naturae excelsae], singurei ființe [unius 
substantiae], Care în trei persoane este adorată 
și lăudată de către toți [Qui in personis tribus 
adoraris et laudaris ab omnibus], Care prin 
înțelepciune a făcut și a rânduit [toate].  

Preotul ridică vocea [și zice]: Te binecu- 
vântăm pe Tine, Făcătorul veacurilor și Creato- 
rul celor făcute, Dătătorul vieții și Domnul 
făpturilor văzute și nevăzute. Cerul cerurilor și 
cele care sunt în ele, a căror fire este de foc și 
[care sunt] duhovnicești, Te slăvesc. Soarele și 
luna în mișcarea lor Te venerează [Sol et luna 
cursibus suis Te venerantur]. Strălucirea stele- 
lor pe Tine Te predică [stellae splendore suo Te 
praedicant]. Tunetele, la porunca Ta, își dau 
glasurile lor care înspăimântă, mișcarea în aer 
arată tăria Ta, apa în nori se adună la voința Ta, 
pământul și cele care sunt pe el de Tine țin și de 
Tine sunt ținute. Firile raționale și cele care 
sunt fără rațiune, cele care au înțelegere [cât] și 
cele care sunt dăruite numai cu simțire, prin 
Tine sunt vii și puterii domniei Tale se supun.  

Doamne, în cer le ai pe cele înalte, care 
sunt scaun sub picioarele Tale, slujitori fără-de-
număr [ministros innumerabiles] și un număr 
nesfârșit Te laudă pe Tine, care în părțile create 
slujesc, lăudând slava Ta, și slujirii Tale cu toții 
sunt robi, dar mai cu seamă ființele, care din 
foc și din duh sunt făcute126. Care cântă tot felul 

                                           
126 Puterile cerești.  
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de cântări, lăudându-Te pe Tine cu glas de 
laudă, [fiind] mii și zeci de mii [milleni et decies 
milleni], care din veci poartă rodul laudelor 
Tale, cete și ierarhii duhovnicești împărțite du- 
pă ierarhia lor, care imne plăcute [hymnos ju- 
cundos] Ție Îți aduc.  

Ceata Îngerilor [Coetus Angelorum] și ie- 
rarhia Arhanghelilor [ordinesque Archangelo- 
rum] Îți aduc Ție, unuia Dumnezeu, laudă nouă 
și fără încetare [laudem novam et indesinen- 
tem].  

Tronurile [Throni] și Domniile [Domina- 
tiones], sălășluite în cea mai hotărâtă și netul- 
burată stăpânire, cu frică multă, cântări de slavă 
Îți cântă Ție.  

Arhanghelii [Archangeli] și Domniile [Vir- 
tutes], Puterile [Potestatum] și Stăpâniile 
[Principes], [și] Tronurile [Thronorum] împo- 
dobite de slavă [dumnezeiască], laudă și în- 
chinare preavrednică [dignissima] aduc, după 
cum se cuvine, pe măsura lor smerită, tronului 
Tău [solii Tui].  

Stăpâniile duhovnicești, care stau în fața 
Ta cu frică, sfințesc neîncetat, [ca un] tunet, 
sfințenia Ta. Carul de foc al ființelor cu patru 
fețe diferite și asemănătoare în felurimea cea de 
multe feluri a darurilor slavei [dumnezeiești], 
laudă aduc Împărăției Tale.   

Cetele Heruvimilor [agmina Cherubim] 
dăruite cu mulți ochi, [mișcându-se] în cerc [in 
circulum], ascunzându-se în apropierea Ta, Îți 
înalță glasuri de binecuvântare.   

Serafimii [Seraphim], cei care au multe 
aripi, care își acoperă înseși fețele lor cu aripile 
de la strălucirea Ta, și își acoperă și picioarele 
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lor cu penele lor [suos pennis], și nu pot 
suporta flacăra focului Tău cel de-nesuportat, și 
zboară de acolo lăudând, și cu două aripi 
zboară binecuvântând, și în alte și alte feluri Te 
slăvesc, unul către altul înalță imne, cu guri de 
foc și cu limbi de flacără, cu un singur glas 
lăudând întreita sfințenie, strigând, glas înăl- 
țând, și zicând [clamant, vociferantur, et di- 
cunt]: 

 
Poporul: Sfânt, Sfânt, Sfânt… 
 
Preotul, plecându-și [capul, zice]: Sfânt 

ești, Dumnezeule, Părinte, Sfânt ești Dum- 
nezeule, Fiule, Sfânt ești Duhule Sfinte, Treime 
Sfântă și nedespărțită [Trinitas Sancta et indi- 
visa], unul singur Dumnezeu și Sfânt ești în 
ființa [Ta], Care în trei Persoane ești adorat [in 
Personis tribus adoraris] și în unitatea firii ești 
slăvit [in unitate substantiae glorificaris]. Și 
toate locurile și părțile lumii nu sunt de ajuns 
pentru a slăvi tăria slavei Tale. Care l-ai 
plăsmuit pe om după chipul slavei Tale [ad 
imaginem majestatis Tuae], și i-ai dat lui 
rațiune, și i-ai poruncit însă și calea, pe care ai 
stabilit-o ca un Stăpân, de a nu călca porunca 
Ta.  

Dar care, păcătuind, și disprețuind legea 
Ta, [pe el] l-a cuprins porunca morții și ai trimis 
în exil [in exsilium]127 slăbiciunea lui.  

[Dar] Tu, adevăratul lui Creator, bun și 
iubitor de oameni, nu ai părăsit grija lui [non 
abjecisti curam ejus], pe care Tu ai avut-o, ci 
toate spre mântuirea lui le-ai făcut. După care și 

                                           
127 L-ai izgonit din Paradis.  
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pe Fiul Tău cel veșnic și Unul-născut al Tău L-ai 
trimis în lume, ca prin iconomia Sa să împli- 
nească [toate cele] spre mântuire.  

 [Preotul] ridică vocea [și zice]: Deci, 
atunci când El era pregătit, după voia Sa, ca să 
guste patimile [ad gustandas passiones], [adică] 
să Se urce pe Cruce și să pătimească, și să sufere 
moarte pentru viața întregii lumi [pro vita 
totius mundi], în seara în care a consumat 
Tainele [consummationem Mysteriorum] și le-a 
plinit pe cele minunate, a luat pâinea în mâinile 
Sale cele curate și sfinte, a adus mulțumiri, a 
binecuvântat, a sfințit, a frânt și a dat Uce- 
nicilor această Taină a Lui, Sfinților Apostoli, 
zicând:  

Luați și mâncați din acesta, căci acesta este 
Trupul Meu, care pentru voi se frânge și se dă, 
spre iertarea tuturor celor credincioși! Care 
pentru mulți se jertfește și se împarte, spre 
ștergerea fărădelegilor, [spre] iertarea păcatelor 
și [spre] viața veșnică.  

 
Poporul: Amin.  
 
Preotul: După cina aceasta tainică [post 

coenam illam mysticam], [El] a amestecat în 
potirul vieții [calicem vitae] din vin și [din] apă 
[ex vino et aqua], și către Tine, Dumnezeule, 
Părinte, a înălțat ochii, a adus mulțumiri, a 
binecuvântat, a sfințit, și a dat mulțimii Uce- 
nicilor Săi celor aleși, Sfinților Apostoli, zicând:  

Luați, beți din acesta voi toți! Acesta este 
Sângele Meu, care confirmă testamentul morții 
Mele[qui confirmat testamentum mortis Meae]. 
Care pentru voi se varsă și pentru mulți se dă și 
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se împarte, spre ștergerea fărădelegilor, [spre] 
iertarea păcatelor și [spre] viața veșnică.   

 
Poporul: Amin.  
 
Preotul: Căci atunci [când] această Pâine 

veți împărți și din Potirul acesta al vieții veți 
primi, pomenirea morții Mele veți face și adu- 
cerea aminte de învierea Mea veți împlini, până 
când voi veni.  

 
Poporul: Morții Tale, Doamne, noi îi facem 

pomenire.  
 
Preotul ridică vocea [și zice]: Ochiul 

rațional al inimii [oculo intellectuali cordis] ne 
descrie perioada iconomiei Tale celei prea-
înțelepte, Hristoase, Doamne al nostru, și toate 
cele pe care le-ai făcut spre mântuirea noastră, 
prin întruparea Ta mântuitoare, pe care noi o 
pomenim. [Adică] nașterea Ta din Tatăl Tău Cel 
nevăzut, zămislirea Ta negrăită din Fecioară, 
nașterea Ta extraordinară/ mai presus de fire și 
preaslăvită, înălțarea Ta pe Crucea mântuitoare 
și uimitoare, venirea Ta pentru a aduce viață lu- 
mii, scularea Ta [ca o] minune desăvârșită, 
învierea Ta slăvită și plină de toată bucuria, 
înălțarea Ta în slavă și prea-înalta Ta ședere de-
a dreapta Născătorului Tău.  

De unde Îți vei descoperi Împărăția Ta cea 
slăvită, care va veni în [la] a doua Ta venire. 
Când Tu vei veni cu slavă negrăită [cum gloria 
ineffabili] și înconjurat de mulțimea legiunilor 
tale celor de foc și flacără, după cum fulgerul 
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înfricoșează și e puternic, venind din înălțimea 
slavei Tale.  

[Iar] când vei sta pe tronul slavei Tale celei 
înfricoșătoare, și împreună cu Tine vor sta cei 
aleși, când popoarele și neamurile se vor aduna  
și vor sta la locul judecății [ad locum judicii], și 
va primi fiecare după faptele sale, când cărțile 
se vor deschide și faptele, vorbele și acțiunile 
[noastre] vor fi discutate, când vor fi citite păca- 
tele [noastre] și, ca [sub] un soare strălucitor, se 
vor deschide cele care au fost ascunse, [făcân- 
du-se] foarte clare.  

Când va țâșni focul cel mare și va arde 
fumul flăcărilor și va coborî râul cel de foc 
arzător [fluvius ignis ardentis], care va cerca și 
judeca tot trupul.  

Când strâmtorarea cea prea-amară va fi 
pentru cei nedrepți și cele bune și fericite vor fi 
pregătite pentru cei Drepți. Când milostivirea 
se va curma, și cei neevlavioși vor fi dați 
gheenei [gehennae], pe când cei evlavioși vor 
moșteni viața cea nouă în veșnicie.     

Când se va auzi glasul cel puternic care va 
despărți pe unul de altul, și îi va pune pe miei 
[agnos] de-a dreapta și pe iezi [haedos] de-a 
stânga.  

Te rugăm pe Tine, Cel plin de milă, Doam- 
ne, [ca] în ceasul acela al judecății [Tale], să 
înmulțești mila Ta față de adoratorii Tăi, în 
ceasul acela înfricoșător și plin de tristețe. Fii 
binevoitor față de sufletele robilor Tăi. În ceasul 
acela înfricoșător, revarsă mila Ta peste ei, căci 
prin Crucea Ta sunt mântuiți [qui per Crucem 
Tuam salvati sunt]. În ceasul acela înfricoșător, 
milostiv fii lor, celor care au fost câștigați prin 
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Patimile Tale. Atinge-Te dar de durerea lor, 
[Tu,] Care aduci încredere peste cei care Te 
iubesc pe tine dintre oameni și Te înduri de 
păcatele lor. Arată mila Ta față de cei care chea- 
mă numele Tău cel sfânt și șterge fărădelegile 
lor. Nu ne lăsa lipsiți de mila Ta prin mânia Ta 
și nici nu ne lipsi pe noi de harul Tău datorită 
multelor noastre răutăți. Nu ne arunca de la 
mila Ta, datorită mulțimii nebuniilor noastre. 
Nu depărta de la noi pe Sfinții Tăi Îngeri, ca să 
nu fim snop de neghine și să fim aruncați în foc.  

Nu-i certa pe slujitorii Împărăției Tale 
după veșmintele lor cele murdare și nici îm- 
preună cu disprețuitorii slavei Tale să ne trimiți 
în întunericul cel-mai-din-afară.  

Nu stinge lumina candelelor noastre, pen- 
tru ca nu cumva să rămânem afară de camera 
cea de nuntă [thalami nuptialis].  

Nu ne răsplăti nouă după dreptatea Ta, ca 
nu cumva în întunericul cel-mai-din-afară și la 
scrâșnirea dinților să ne arunci și [acolo] să ne 
chinuim. Dă-ne nouă ajutorul slavei Tale în ciu- 
da răutății noastre. Revarsă marea milelor Tale 
[pelagus miserationes Tuae] peste nedreptatea 
noastră și spală păcatele noastre.  

Trimite mulțimea milei Tale și iubirea Ta 
față de oameni și nimicește în noi pe cele care 
sunt demne de ură. Umple-ne, Doamne, cu în- 
credințarea Ta și îmblânzește peste noi fața Ta 
mișcată de mânia Ta, ca fața Ta să ne arate 
liniște și biruitori, în ciuda păcatelor noastre, ca 
să ajungem înaintea slavei Tale.   

Numără-ne dar între cei chemați ai Împă- 
răției Tale și între cei invitați la cină, după a Ta 
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chemare și părtași strălucirii slavei Tale întru 
desfătarea bucuriei.  

De aceea, Biserica Ta cere și turma Ta se 
roagă și glasurile cele biruitoare Îți strigă, și 
mila și îndurarea Ta cer și astfel zic către Tine.  

 
Poporul: Miluiește-ne… 
 
Diaconul: Ce înfricoșătoare este această 

clipă!  
 
Preotul: Noi, de asemenea… 
 
Preotul, plecând [capul], zice rugăciunea 

de invocare a Sfântului Duh:  
 
Pe Tine Te rugăm, Preasfinte Dumnezeule, 

să trimiți la noi, din sălașul Împărăției Tale celei 
veșnice, pe Duhul Tău cel Sfânt, deoființă cu 
Tine și egal în lucrare, Care, dintru început, de 
la Tine purcede128, și Care, în timp, a fost dat 
celor care Te-au primit pe Tine, și prin Care Te-
au văzut și înțeles desăvârșit și sfințitor.  

Așadar, vino și odihnește-Te și rămâi peste 
Darurile acestea, ca să se sfințească prin pute- 
rea slavei Tale, desăvârșind aceste Taine și pe 
cei care le primesc!   

 
Preotul: Auzi-mă, Doamne!  
 

                                           
128 Am scos din text un adaos evident: „prin Unul-

Născut Fiul Tău”. Pentru că era adaosul filioquist, prin 
care editorii romano-catolici, într-un mod penibil, au 
vrut să inoculeze ideea că Filioque ar fi fost „o reali- 
tate” a secolului I.  
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Poporul: Doamne miluiește (de 3 ori)! 
 
Preotul ridică glasul [și zice]: Și fă adică 

pâinea aceasta Trupul cel viu, Trupul ceresc și 
mântuitor, Trupul care a mântuit sufletele 
noastre și trupurile noastre, însuși Trupul Dom- 
nului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, spre ștergerea fărădelegilor, [spre] 
iertarea păcatelor și [spre] primirea vieții veș- 
nice.    

 
Poporul: Amin! 
 
Preotul ridică glasul [și zice]: La fel și 

amestecul care este în Potirul acesta, fă-l Sân- 
gele care ne curățește și ne sfințește, Sângele cel 
viu  și mântuitor, Sângele care mântuiește su- 
fletele și trupurile noastre, însuși Sângele ma- 
relui Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, spre ștergerea fărădelegilor, [spre] ier- 
tarea păcatelor și [spre] primirea vieții celei veș- 
nice.    

 
Poporul: Amin! 
 
Preotul ridică glasul [și zice]: Ca prin 

această împărtășire cu Tainele cele de-viață-
făcătoare să avem și moștenirea bunătăților 
vieții [celei] veșnice și să dobândim scăparea de 
moartea a doua. Ca să nu pui lucrurile noastre 
spre judecata cea pregătită înaintea tronului 
slavei Tale, ci fericirii aceleia, despre care Înge- 
rii i-au anunțat pe păstori, care este duhov- 
nicească, să ne faci părtași în pământul cel 
dumnezeiesc, adică în locul unde s-a întărit 
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cortul luminii [tabernacula lucis], în cămara cea 
împodobită de nuntă [in domo nuptiali exor- 
nata] și la cina vieții duhovnicești [et in convi- 
vio vitae spiritualis], [împreună] cu cei biruitori, 
care sunt părtași la acel praznic, bucurându-ne 
să Te cinstim pe Tine și în cetele lor să Îți adu- 
cem cântare, slavă și cinste.  

 
Poporul: Amin.  
 
Preotul își pleacă [capul și spune]:  
Pomenește, Doamne, Sfânta Ta Biserică, și 

întărește temelia ei în credința cea dreaptă [in 
fide recta], și o păzește pe ea în liniște continuă 
[in tranquillitate perpetua] și în pace îmbel- 
șugată [et in pace abundanti].  

Pe păstorii și învățătorii ortodocși [pasto- 
res et doctores orthodoxos], care sunt în ea, 
împodobește-i cu obiceiuri cuvioase [castimo- 
nia morum exorna].  

Mai ales, întru adevăr, [păzește] pe dom- 
nul [nostru] [N], patriarhul [nostru] și [pe] 
domnul [nostru] [N], episcopul nostru, și dă-le 
lor ca să o pască pe ea cu cinste.  

Încă pomenește, Doamne, [și] pe preoții 
[sacerdotum] Bisericii Tale, și pe diaconii [dia- 
conorum] templului Tău, și pe toate ierarhiile 
[omnium ordinum] [bisericești] care Îți slujesc 
Ție, [pe fiecare] după rânduiala lor.  

Încă pomenește, Doamne, [și] păcatele 
mele cele nebunești și nevrednicia cu care Îți 
slujesc Ție, căci îmi mărturisesc păcatele cu 
care Te slujesc, care sunt norii întunecoși 
[nubes obscurae] ai căderilor ce mă învăluie. Și 
prin stropirea isopului [hyssopi] Tău, curățește-
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mă și ca zăpada mă albește, curățește-mă de 
murdării [maculis] și de petele păcatului [naevis 
peccati].  

Încă pomenește, Doamne, pe toți credin- 
cioșii care sunt în exiluri [exsillis] și pe cei care, 
pentru credința ortodoxă [pro fide orthodoxa], 
suferă luptă [agonem sustinent].    

Preotul ridică glasul [și spune]: Și pe 
Biserica Ta, Doamne, pe care ai avut-o dintru 
început și ai răscumpărat-o cu sângele Unuia-
născut Fiului Tău o binecuvintează, și o ferește 
pe ea de certurile cele reale ale ereziilor, care se 
nasc în sufletele păcătoase, și care se străduiesc 
să o tragă în adâncul neevlaviei [in abyssum 
impietatis].  

Alungă de la aceasta, Doamne, smintelile 
[scandala] și certurile [rixas], și păstrează-o pe 
ea prin toiegele și bătăile Tale și prin încercări, 
ca nu cumva să cadă prin slăbiciunile [sale]. 
Eliberează-o pe ea de foametea cea amară, de 
robie și de pieire. Încă dă-i ei vremuri cu pace și 
îmbelșugare, luminează și liniștește vânturile, 
dă să scoată [pământul] grâne și roade, pentru 
ca să aibă ea toate cele bune.  

Căci bun ești Tu și peste toate s-au 
revărsat darurile Tale cele mari și s-a dăruit 
slava Ta și Ție slavă și slujbă de mulțumiri [gra- 
tiarum actionem] Îți aducem.  

 
Poporul: Amin.  
 
Preotul își pleacă [capul și zice]:  
Pomenește, Doamne, pe cei care în fecio- 

rie curată viețuiesc [in virginitate pure vivunt] 
[și] în căsătorii cinstite [conjugatorum casto- 
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rum], pe orfani și pe văduve [orphanorum et 
viduarum], pe săraci și lipsiți [pauperum et 
egenorum] și pe cei care ajută [adjuvant] 
Biserica Ta. Încă și pe cei care s-au dăruit slujirii 
Sfinților și ajută nevoii celor suferinzi, pe cei 
care aduc daruri și luminos le lucrează.  

 
Poporul: Doamne miluiește!  
 
Preotul își ridică glasul [și rostește]:  
Și ajută, prin puterea dreptei Tale și prin 

întărirea puterii brațului Tău, pe toți cei care 
aduc daruri129, în mod continuu, în Sfânta Ta 
Biserică catolică și se împărtășesc la pome- 
nirile Sfinților Tăi, care ajută din destul pe cei 
lipsiți cu darurile milosteniilor și nevoia celor 
săraci o împlinește.  

Dă acestora îmbelșugarea celor bune, după 
starea inimilor [pro dispositione cordium] lor. 
Și pentru darurile trecătoare [pro donis 
temporalibus], dă-le lor revărsarea binecu- 
vântărilor [Tale] celor bogate și netrecătoare 
[inamissibilium]. Și pentru lucrurile care nu 
sunt veșnice, pregătește-le lor desfătările Sfinți- 
lor și răsplata nepieritoare și darurile iubirii 
[Tale] față de oamenii Tăi și bunurile cele 
bogate ale moștenirii Tale.  

Căci bun ești Tu și bogat în bunătăți și 
darnic în daruri și Ție slavă și slujbă de mulțu- 
miri [gratiarum actionem] Îți aducem.  

 
Poporul: Amin.  
 

                                           
129 Se referă la Darurile euharistice ale Dum- 

nezeieștii Liturghii.  
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Preotul își pleacă [capul și spune]:  
Pomenește, Doamne, pe regii ortodocși 

[regum orthodoxorum], dă-le lor să învingă pe 
vrăjmașii lor și, cu puterea Ta atotputernică, 
întărește-i pe ei și armele lor.  

Ridicând vocea, [preotul zice]:  
Încă orânduiește armatele, întărește-le în 

războaie și întărește regatele, care sub jugul 
slujirii Crucii Tale vor dori să învingă și care vor 
purta semnul Unuia-născut Fiului Tău, ca pe ar- 
mă a mântuirii. Ajută-i și mântuiește-i, Doam- 
ne!  

Uneltirile neamurilor neprietene [inimica- 
rum] le strică și le risipește. Domniile păgâne 
[regna profana] și ereziile neevlavioase [haere- 
ses impias] zdrobește-le cu puterea dreptei Tale 
[comprime dextera Tua potenti]. Slăbește ascu- 
țișul sabiei și nu o apropia de grumajii turmei 
Tale. Păzește de robii și de chinuri și de răz- 
boaie pe poporul și pe moștenirea Ta. Și nu lua 
seama la nedreptatea lor, de care Unul-născut 
Fiul Tău i-a scăpat.  

Ci pomenește, [Doamne], pe cei adormiți, 
care au păstrat credința ortodoxă [qui retinent 
fidem orthodoxam]. Și dă-le lor și nouă tărie 
nebiruită [virtutem insuperabilem]. Pentru ca 
noi, la fel ca aceștia, să cunoaștem sfârșit în 
pace și liniștea mântuirii [tranquillitatem salu- 
tis], prin harul și mila și iubirea de oameni ale 
Unuia-născut Fiului Tău, prin Care și cu Care 
Ție Ți se cuvine slava și cinstea… 

 
Poporul: Amin.  
 
Preotul își pleacă capul [și zice]:  
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Încă [pomenește] și pe toți aceia care au 
plăcut Ție în pătimirile lor și, în purtările lor, 
până la sfârșit au urmat slavei [Tale] și fă-le 
pomenire bună, Doamne, în acest ceas: Părin- 
ților, Patriarhilor, Profeților, Apostolilor, Pro- 
povăduitorilor [Praedicatorum], Vestitorilor 
[Annuntiatorum], Evangheliștilor [Evangelista- 
rum], lui Ioan Botezătorul, lui Ștefan Diaco- 
nul130 și Născătoarei de Dumnezeu, Maria și la 
toți Sfinții.  

[Preotul] ridică glasul [și zice]: Și celor 
care lupta lor și-au încheiat și au dat mărturia 
lor pentru dreptate. Încă pomenește, Doamne, 
pe cei care în locuri singuratice și în cetăți au 
plăcut Ție, care și-au sfârșit viața fără prihană și 
care s-au depărtat de lumea aceasta, și care la 
Tine au venit și în cereștile locașuri [coelestes 
domos] s-au înălțat: pe Părinții cei din vechime 
și pe Patriarhi, pe primii intimi [principum fa- 
miliarum] [cu Tine], care au văzut taine și au 
pătruns revelațiile [qui mysteria viderunt et re- 
velationes penetraverunt], pe iconomii duhov- 
nicești [oeconomarum spiritualium], pe pro- 
povăduitorii cei slăviți [praedicatorum glorio- 
sorum] și pe cei iubiți ai Tăi [dilectorum Tibi]. 
Ție ne rugăm [pentru ei], căci Tu ești Cel care i-
ai primit și i-ai făcut părtași casei Tale. Bine- 
voitor fii, Doamne, pentru rugăciunile lor, cu 
nedreptățile noastre!  

Dă-ne nouă, ca prin credință ortodoxă 
[fide orthodoxa], potrivit credinței lor celei 
drepte, să urmăm pașilor lor, pentru a fi moște- 
nitorii făgăduințelor de care ei s-au făcut 
părtași și copărtași la răsplata lor. Ca împreună 

                                           
130 Sfântul Arhidiacon Ștefan.  
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cu ei să ne bucurăm, primind cununile biruin- 
ței, și în cetele lor să cântăm Ție slavă și laudă și 
Unuia-născut Fiului Tău. 

 
Poporul: Amin.  
 
Preotul își pleacă [capul și zice]:  
Împreună-pomenim, Doamne, înaintea 

Ta, în acest ceas, pe păstorii cei drepți [pastores 
veros] și pe învățătorii cei sinceri [doctores sin- 
ceros], pe toți Părinții cei aleși și Sfinți [omens 
Patres electos et Beatos], dar mai ales pe Igna- 
tie, Dionisie [maxime vero Ignatium131, Diony- 
sium132], dimpreună cu ceilalți [bine]plăcuți Ție.  

[Preotul] ridică glasul [și spune]: Pe aceștia 
care, pe piatra cea neclintită a mărturisirii apos- 
tolice [petram inconcussam confessionis apos- 
tolicae] s-au clădit [aedificaverunt] și au întărit 
credința [stabiliverunt fidem], și au extins și 
lărgit cortul Bisericii Tale [tentorium Ecclesiae 
Tuae] până la marginile pământului, care au 
clădit stâna [ovile] Ta în întreg pământul locuit, 
care în pajiștile duhovnicești [pratis spirituali- 
bus] și evanghelice [evangelicis] ale tăriei Tale 
[fortitudinis Tuae] au hrănit oile Tale raționale 
[paverunt oves Tuas rationales] și la apa liniștii 
[aquas quietis] au dus mieii turmei Tale, care 
înaintea regilor și a tiranilor au propovăduit 
Evanghelia Ta și înaintea judecătorilor celor 
nedrepți au întărit slujirea [religionem] Ta, 
care, pe neamurile aflate în întuneric, le-au 
călăuzit și le-au luminat, și le-au învățat pe 
acelea care ședeau în umbra rătăcirii [umbra 

                                           
131 Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul.  
132 Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul.  
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erroris] și le-au dovedit [demonstraverunt] ace- 
lora lumina cunoașterii [lumen scientiae] Tale.   

Care semințele bunei credințe au semănat 
în pământurile inimilor [terris animarum] și au 
curățit [purgaverunt] pământurile de spinii 
câmpului [sylva spinarum] și de neghinele pă-
catelor [zizaniorum peccati]. Care au micșorat 
înseși patimile robiei poporului Tău, [care este] 
o stăpânire grea și dușmănoasă, și sângele 
gâtului său l-a eliberat de sub apăsarea ataca- 
torilor săi.  

Și prin rugăciunile lor îmblânzitoare și 
prin mijlocirile lor [cele bine]primite înaintea 
Ta, dă-ne nouă obiceiuri curate și fără vină, 
credință dreaptă și nestricată, viață curată și 
netulburată de rău, daruri înalte și sfinte, elibe- 
rându-ne de ispitele cele potrivnice. [Pentru ca] 
ieșind pregătiți și nebiruiți [din această viață], 
[să ajungem] la binele nemărginit și neschim- 
bător, la bunătățile cele prea mari și făgăduite, 
la desfătările cele veșnice, la moștenirea Sfin- 
ților, stând în credință înaintea tronului Tău 
celui înfricoșător. Căci a Ta este mila și darnic 
ești în daruri și Ție Îți aducem slavă și cântare…   

 
Poporul: Amin.  
 
Preotul își pleacă [capul și spune]:  
Și la altarul Tău cel duhovnicesc și sfânt, 

Doamne, plinește pacea, [adică] pomenirea tu- 
turor sufletelor bune și sfinte, a trupurilor și a 
duhurilor părinților și a fraților și a tuturor 
învățătorilor [magistrorum] noștri, a trupurilor 
și a duhurilor celor care în diferite părți, în 
cetăți sau în afară au adormit sau au fost înecați 
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în mare sau în râuri sau au pierit în călătorie și 
a căror pomenire nu se mai face în Biserica afla- 
tă pe pământ.  

Tu, Doamne, fă acestora bună pomenire, 
care sunt adormiți și spre Tine au călătorit [ad 
Te migraverunt] în credința ortodoxă [in fide 
orthodoxa] și numără-i pe ei cu cei al căror 
nume este scris în cartea vieții a Ta.  

[Preotul] ridică glasul [și zice]: Pe aceștia 
toți, care au petrecut timpul vieții [de aici], îi fă 
să fie desăvârșiți și slăviți înaintea Ta, pe  părin- 
ții și frații noștri după trup și după duh, [căci] 
[fiind] eliberați din marea păcatelor [delictorum 
pelago] la Tine au venit.  

Așadar, [asupra] fraților noștri după trup 
și după duh, coboară pacea [Ta], Doamne, în 
sânul [Tău] cel duhovnicesc și mare!  Dă sufle- 
tului lor bucurii în locașurile luminii și ale 
bucuriei, în corturile umbroase și odihnitoare 
[tabernaculis umbrae et quietis] și comorile 
desfătărilor [thesauris voluptatum], de unde a 
pierit toată întristarea [moestitia], unde sufle- 
tele celor evlavioși au primit roadele muncii lor 
și duhurile Drepților au primit, dimpreună cu 
ei, răsplata fără margini a făgăduințelor, [acolo], 
în acel loc, unde cei care au lucrat și s-au 
ostenit văd Paradisul, și unde cei chemați de 
Mire la nunta cea cerească stau la masă, unde 
cei chemați la cină au urcat și s-au pregătit și au 
primit acel veșmânt nou al slavei [dumne- 
zeiești], pe măsura râvnei [lor], unde lipsește 
întristarea și unde bucuria se descoperă. Căci 
una sunt [unus omnino] și o singură vedere 
[solus visus] au, care nu este prinsă de patimile 
păcatelor. Din care [păcate ne-a eliberat] Cel 
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care S-a îmbrăcat în trup, adică Iisus Hristos, 
Domnul nostru, Unul-născut Fiul Tău, prin 
Care noi încă nădăjduim la mila Ta… 

 
Poporul: Coboară pacea!  
 
Preotul ridică glasul [și zice]: Șterge, iartă 

și curățește păcatele noastre, Dumnezeule, pe 
care le-am făcut prin lenevirile gândurilor [re- 
missas cogitationes], din pruncie și până la 
bătrânețe. Acoperă-le, Dumnezeul nostru, pe 
cele cu voie și fără de voie, căci pentru acestea e 
pregătită pedeapsa [condemnatio] care în veac 
nu are sfârșit.  

Dă-ne nouă, ca și celor Drepți, ca în 
hambarul cel cu grâu să fim trimiși și să nu fim 
arși ca pleava aidoma celor neevlavioși, ci în 
cetele Sfinților Tăi să Te lăudăm pe Tine și 
împreună cu Îngerii Tăi să-Ți aducem cântare și 
să zicem: Binecuvântat este Cel care a venit să 
ne mântuiască pe noi și acum vine [nunc venit] 
pentru înnoirea noastră! Căci în acest loc și 
peste tot, de către toți este slăvit și lăudat 
cinstitul și binecuvântatul numele Tău, îm- 
preună și al Domnului nostru Iisus Hristos, și al 
Duhului Tău celui Sfânt, acum [și pururea și în 
vecii vecilor].  

 
Poporul:  Asemenea… 
 
Preotul: Pacea… 
 
Poporul: Și cu duhul tău.  
 
Preotul: Mila lui Dumnezeu… 
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Poporul: Și cu duhul tău.  
 
Diaconul: Îngerul… 
 
Preotul frânge [Sfintele] Daruri. Diaconul 

zice: Catholicam. [După care] preotul spune 
rugăciunea înainte de Tatăl nostru:  

 
Dumnezeule, Care prin Duhul Tău ai 

vorbit [locutus es] în Profeți și ai propovăduit 
prin Apostoli învățătura cea insuflată, potrivită 
înțelegerii minților noastre și prin aceștia ai 
încredințat, pe cei care au simțuri duhovnicești, 
să își curățească sufletele, deschide dar gura 
capului nostru celui pământesc.  

[Căci] Te rugăm și la Tine cădem, la 
iubirea Ta de oameni și la milostivirea Ta cea 
mare, ca să deschizi urechile inimilor noastre 
[aures cordium nostrorum], ca să ascultăm 
Rugăciunea Domnească, care este însăși cea pe 
care Domnul și Dumnezeul nostru, Unul-năs- 
cut Fiul Tău, le-a predat-o celor inițiați în Taina 
Sa și intimilor Săi, [și] în care sunt cuprinse 
învățăturile și rânduielile după care trebuie să 
se conducă viața noastră. Și grăim cu încredere, 
ca niște fii iubiți, chemându-Te pe Tine, Dum- 
nezeule, Părinte ceresc, ne rugăm și zicem: 
Tatăl nostru, Care ești în ceruri…  

 
Poporul: Sfințească-se numele Tău…. 
 
Preotul ridică glasul [și zice]:  
Părinte al milostivirilor, de la Care 

purcede [Duhul] și Se naște [Fiul], Sfințenia 
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Sfinților [Sanctitas Sanctitis], să vină Împărăția 
Ta, care e mai presus de orice împărăție, și să 
ne mântuiască pe noi! Și nu ne duce pe noi în 
ispită sau în tulburare și suferință ci ne elibe- 
rează pe noi de silnicia demonilor [violentia 
diaboli] și de duhurile cele rele [spirituum ma- 
lignorum] și de puterea celor vicleni [potentia 
deceptoris]. Căci a Ta este Împărăția, slava și 
puterea, și a Unuia-născut Fiului Tău și a Duhu- 
lui Tău celui Sfânt.  

 
Poporul: Amin. 
 
Preotul: Pacea [să fie cu voi]! 
 
Poporul: Și cu duhul tău! 
 
Diaconul: Înainte… 
 
Poporul: Înaintea Ta, Doamne… 
 
Preotul: Tronului Tău se pleacă grumajii 

tuturor, de la care este viața sufletului [nostru], 
și de la Tine cerem iertarea tuturor păcatelor 
noastre, pe care, prin neîngrijire [negligentiam], 
le-am făcut. Dar Tu, prin statornica Ta milosti- 
vire, șterge și curățește toate fărădelegile noas- 
tre și îndură-Te de noi pentru iubirea Ta de 
oameni. Încă umple-ne pe noi, pentru ca având 
sufletul pregătit și inimă curată, să ne împărtă- 
șim cu Sfintele Tale [Taine] și [astfel] ele fiind 
în noi ca arvună [pignus] a desfătărilor în viața 
cea fără de sfârșit, prin harul și milostivirea și 
iubirea de oameni ale Unuia-născut Fiului Tău, 
prin Care… 
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Poporul: Amin.  
 
Preotul: Pacea [să fie cu voi]! 
 
Poporul: Și cu duhul tău! 
 
Preotul: [Și] să fie… 
 
Diaconul: Cu frică… 
 
Preotul: Sfintele Sfinților. 
 
Poporul: Unul, Părinte Sfânt… 
 
Diaconul: Să stăm bine… 
 
Poporul: Îți mulțumim pentru Daruri! 
 
Preotul: Acum, Doamne, ca pe cei chemați 

la Împărăția Ta ne-ai făcut pe noi, prin primirea 
Sfintelor Tale Taine și de-viață-făcătoare, de 
care ne-ai învrednicit pe noi. Astfel, dobândind 
și luând părticica Trupului și Sfântul Sânge care 
sunt în acestea și cu acestea împărtășindu-ne, 
ne-am făcut și suntem moștenitori [ai Împără- 
ției Tale, dimpreună] cu Sfinții Tăi. [De aceea] 
ne rugăm, cerem și la Tine cădem, o, Milostive, 
ca să nu ceri de la noi atenția și curăția pe mă- 
sura lor, adică a acestor Taine, și să nu ne 
pedepsești pe noi cu cei care nu Te-au cunoscut 
și să ne chinui în focul cel nestins [ignis in- 
exstinguibilis]. Ci, prin harul Tău, cu fiii nunții 
[filiis nuptiarum] Tale să poruncești să ne 
odihnim și cu mieii cei curați [agnis mundis] să 
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ne așezi în Paradis, și cu ei și între ei să-Ți 
aducem Ție slavă și slujbă de mulțumiri.  

 
Poporul: Amin.  
 
Preotul: Pacea [să fie cu voi]! 
 
Poporul: Și cu duhul tău! 
 
Diaconul: După… 
 
Poporul: Înaintea Ta, Doamne!  
 
Preotul: Înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul 

nostru, ne plecăm grumajii sufletelor și ai tru- 
purilor noastre, căci nu suntem în stare să adu- 
cem slujbă de mulțumiri slavei Tale, pe măsura 
mulțumirilor, pe care, după datorie, ar trebui să 
le dăm slujirii Tale, ci numai pe acestea [ale 
Dumnezeieștii Liturghii], căci toate darurile pe 
care le avem de la Tine sunt.  

Dă-ne nouă, Doamne, [ca] glasurile pre- 
dicii [să fie] cu putere, care să însuflețească, ca 
să întărească, cu vrednicie și în mod potrivit, 
lauda Ta133!  

Căci, o, Milostive, deși noi suntem încă în 
pământul celor nedrepți, ne-ai încredințat nouă 
ușa comorii Tale și, pe lângă aceasta, ai porun- 
cit cu autoritate Împărăția Ta pentru noi, [de 
care] fă-ne vrednici pe noi în toate zilele vieții 
noastre!  

                                           
133 Predica, după cum se înțelege de aici, era la 

finalul Dumnezeieștii Liturghii și avea rolul de a întări 
slujba în cei credincioși și de a-i umple de râvnă pen- 
tru viața ortodoxă.  
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Fă-ne să fim curați înaintea Ta de înfumu- 
rarea lumească [vanitate mundana], de gându- 
rile pământești [cogitationibus terrenis], de 
mișcările patimilor [motibus passionum], de 
lenevirile gândurilor [remissis cogitationibus] 
[și] curățește simțurile noastre ascunse și văzu- 
te [sensus nostros occultos et manifestos 
remove]. Și prin tăria puterii Tale întinde peste 
noi dreapta Ta cea a toate cuprinzătoare și 
binecuvintează pe slujitorii și adoratorii Tăi, 
căci mântuirea se primește prin numele Tău cel 
sfânt, și ne fă pe noi temple ale sălășluirii Tale 
[templa habitationis Tuae] și locul sălășluirii 
slavei Tale [locum habitationis gloriae Tuae].  

Pentru ca să le facă pe acestea noi și 
veșnice [și] în Împărăția Ta să ne bucurăm, și 
prin Tine să ne mântuim și Ție slavă și slujbă de 
mulțumiri să-Ți aducem, [dimpreună] și Tatălui 
Tău și Duhului Sfânt, acum [și pururea și în 
vecii vecilor].  

 
Poporul: Amin.  
 
Diaconul: Binecuvintează, Doamne… 
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Sfântul134 Apostol Evodios [Euvw,dioj], 

Episcopul Antiohiei135  
 

                 († 66 d. Hr., moarte martirică.  
Este pomenit pe 28 aprilie și 7 septembrie) 

 
 

                      Epistola Lumina  
     (fragmente)136  

                                           
134 Traducere din limba greacă veche de Pr. Dr. 

Dorin Octavian Picioruș.  
135 Sfânta Icoană e preluată de aici:  
http://images.oca.org/icons/lg/september/0907e

vodia.n.onesiphorus.jpg.  
136 NIKHFOROU KALLISTOU TOU XANQOPOU- 

LOU, EKKLHSIASTIKHS ISTORIAS, TOMOS B’, în 
PG 145, col. 757, 760.  
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Sfântul Apostol Evodios, 
Epistola Lumina (fragmente) 

 
 
1. Hristos, cu mâinile Sale, l-a botezat 

[evba,ptise] numai pe Petros. Iar Petros [i-a bo- 
tezat] pe Andreas și pe fiii lui Zebedei. Iar 
Andreas și ai lui Zebedei [i-au botezat] pe cei- 
lalți Apostoli. Iar pe cei 70 [de Sfinți Apostoli] i-
au botezat Petros și Ioannis Teologul.  

 

 
 
2.  De la Botezul și până la Patima lui Hris- 

tos au trecut 3 ani. Iar de la Patima și Învierea și 
Înălțarea întru cer [a Domnului] până la ucide- 
rea cu pietre a lui Stefanos sunt 7 ani. Iar de la 
mucenicia lui Stefanos până la arătarea luminii 
[dumnezeiești] lui Pavlos sunt 6 luni. De la 
arătarea luminii [dumnezeiești] lui Pavlos până 
la adormirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu 
sunt trei ani. Iar toți [anii] de la nașterea lui 
Hristos până la mutarea [la cer] a Sfintei Născă- 
toare de Dumnezeu sunt 44 de ani.  

Căci [Maica Domnului] a fost adusă la 
Templu la vârsta de trei ani și în Sfânta 
Sfintelor a viețuit până la 11 ani. Și apoi, prin 
mâna preoților, a fost dată lui Iosif [Ἰwsh.f] spre 
păzire. Și a stat 4 luni în casa lui Iosif, după care 
[a avut loc] bună-vestirea Arhanghelului Gavriil 
[Gabrih,l]. Și [Maica lui Dumnezeu] a născut pe 
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Lumina lumii pe când avea 15 ani, în ziua de 25 
a lunii decembrie.  

 

 
 

Astfel, anii vieții [Domnului] au fost 33 de 
ani. Căci Logosul Cel-mai-înainte-de-veci [o` 
proaiw,nioj Lo,goj] și Fiul [lui Dumnezeu] atât a 
viețuit pe pământ.  

Și de la răstignirea [Domnului], [Maica 
Domnului] a locuit în casa lui Ioannis 11 ani. 
Astfel, adunați împreună, anii [Maicii Dom- 
nului] sunt 59 de ani. Și în casa lui Ioannis, 
[despre care] s-a spus, Domnul a săvârșit 
pentru prima oară Paștiul cel mistic/ tainic [toὗ 
Pa,sca musth,rion], împreună cu Ucenicii [Săi].  

De acolo [au plecat] cântând imne, venind 
întru Muntele Măslinilor [Ὄroj tw/n Ἐlaiw/n], 
întru satul Ghetsemani [Geqsemanh,]. Acolo, de 
frica iudeilor, [Apostolii] s-au ascuns. Acolo au 
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încuiat ușile și [tot acolo] li S-a arătat Uceni- 
cilor Cel înviat. Și El le-a suflat întru fața lor și  

 

 
 
le-a dat pe Duhul Sfânt. Acolo, a opta zi 

[de la învierea Sa dintre cei morți], [s-au petre- 
cut] cele ale încredințării lui Tomas. Acolo, 
Duhul Sfânt, în vederea limbilor, a locuit [în ei] 
de la Cincizecime. Acolo a fost hirotonit [evceiro- 
to,nhsan] Dreptul Iacovos, primul episcop al 
Ierusalimelor [prw/ton evpi,skopon tw/n Ἱeroso- 
lu,mwn] și Stefanos și ceilalți șase diaconi care fu- 
seseră aleși.    
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 Sfântul Ierarh Epifanie de Salamina 
                  [Ἐpifa,nioj de Salami,j] 
                (c. 310-320 – † 12 mai 403,  
                    pomenit pe 12 mai)137     

 
  

Despre cei 72 de Profeți și Profetesele 
[Vechiului Testament]138  

                                           
137 A se vedea:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Epifanie_de_Salamin

a; http://en.wikipedia.org/wiki/Epiphanius_of_Salamis 
și  

http://www.calendar-
ortodox.ro/luna/mai/mai12.htm.  
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Sfântul Ierarh Epifanie de Salamina, 
Despre cei 72 de Profeți și Profetesele 
[Vechiului Testament] 

 
 
1. Sfinții Profeți ai Vechiului Testament  
 
1. Adam, 2. Enoh, 3. Noe, 4. Avraam, 5. 

Isaac, 6. Iacov, 7. Moisis, 8. Aaron, 9. Iisus [al 
lui Navi], 10. Eldam, 11. Modad, 12. Iov, 13. 
Samuil, 14. Natan, 15. David,  

 

 
 
16. Gad, 17. Iditum, 18. Asaf, 19. Eman, 20. 

Etam, 21. Solomon, 22. Ahias, 23. Sameas, 24. 
Omul lui Dumnezeu, Sit, 25. Ili și Silom, 26. 
Ioad, 27. Addo, 28. Azarias, 29. Anani și 
Ananias, 30. Iiu, 31. Miheas, 32. Ilias, 33. Oziil, 
34. Eliad, 35. Iisus, fiul lui Ananias, 36. Elisseos, 
37. Ionatam, 38. Zaharias și Azarias, 39. 

                                                                                                 
138 Traducere din limba greacă veche de Pr. Dr. 

Dorin Octavian Picioruș. Am tradus: PERI TWN OB 
PROFHTWN KAI PROFHTIDWN EPIFANIOU, p. 1-3, 
în Prophetarum vitae fabulosae, Indices Apostolorum 
Discipulorumque Domini, Dorotheo, Epiphanio, Hippo- 
lyto aliisque vindicata. Inter quae nonnulla primum 
edidit recensuit Schedis Vir. Cl. Henr. Gelzer usus 
prolegomenis indicibus testimoniis apparatu critico 
instruxit Theodorus Schermann, in aedibus B. G. 
Teubneri, Lipsiae, MCMVII [1907], LXXI + 255 p.  
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Zaharias, altul, 40. Osie, 41. Ioil, 42. Amos, 43. 
Avdiu, 44. Ionas, 45. Isaias, 46. Miheas, 47. 
Naum, 48. Amvacum, 49. Ovid, 50. Avdadon, 
51. Ieremias, 52. Baruh, 53. Sofonias, 54. Urias, 
55. Iezechiil, 56. Daniil, 57. Esdras, 58. Angheos, 
59. Zaharias, 60. Malahias, 61. Zaharias, tatăl lui 
Ioannis [Botezătorul], 62. Simeon [purtătorul 
de Dumnezeu], 63. Ioannis Botezătorul.   

 

 
 

Dar însă sunt și alții cunoscuți că au avut, 
în parte, descoperiri. Și aceștia din urmă au 
avut profeții și au profețit acoperit. Căci mai 
mulți au profețit de la Adam și până în tim- 
purile urmașilor lui. De aceea, cred că nu 
trebuie să-i neglijăm pe aceștia [din urmă] din 
cauza celor 63 numărați [până acum], ci să-i 
unim la sumă, după cum urmează, și să-i 
cunoaștem pe fiecare în parte: 64. Enos, 65. 
Matusala, 66. Lameh, 67. Valaam, 68. Saul,   
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69. Abimeleh și Ahimeleh, 70. Amase, 71. 
Sadoc, 72. Bătrânul din Vetil. [La care adăugăm 
și pe] Agavos, [pomenit] în Fapte.  

 

 
 

2. Sfintele Profetese ale Vechiului Testa- 
ment 

 
1. Sarra, 2. Rebecca, 3. Maria, sora lui 

Moisis, 4. Debbora, 5. Olda, 6. Anna, mama lui 
Samuil, 7. Iudit, 8. Elisabet, mama lui Ioannis 
[Botezătorul], 9. Anna, fiica lui Fanuil, 10. 
Maria, Născătoarea de Dumnezeu.  
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Sfântul Ieronim Mărturisitorul 
(340/342/345-420, † 30 septembrie, 

pomenit la 15 iunie în Biserica 
Ortodoxă) 

 
 

Fragmente din  

Comentarii la Profetul Isaia139 
 
 
 
 

  

                                           
139 Traducere din limba latină de Dr. Gianina 

Maria-Cristina Picioruș, cf. S. Eusebii Hieronymi, 
Stridonensis Presbyteri, Commentariorum in Isaiam 
Prophetam. Libri duodeviginti, în PL 24, col. 17-704. 
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Fragmente din Comentarii la Profetul 
Isaia  
  
 

„Sunt dator, ascultând învățăturile lui 
Hristos, Care zice: «Cercetați Scripturile [Scru-
tamini Scripturas]» (In. 5, 39) și «Căutați și veți 
afla» (Mt. 7, 76), să nu-L ascult pe Acela precum 
iudeii [, cărora le-a spus]: «Vă rătăciți neștiind 
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu» (Mt. 22, 
29).  

Dacă deci, după Apostolul Pavel, Hristos 
este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui 
Dumnezeu (I Cor. 1, 24), [înseamnă] și [aceasta, 
că] cel ce nu cunoaște Scriptura, nu cunoaște 
puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui. 
Necunoașterea Scripturilor înseamnă necu- 
noașterea lui Hristos [ignoratio Scripturarum 
ignoratio Christi est]”140. 

Duhul Sfânt, „din comoara Sa scoate pe 
cele noi și pe cele vechi [nova et vetera]. Și [o 
vedem pe] logodnica zicând, în Cântarea Cân- 
tărilor: «Noi și vechi, frățiorul meu [fratruelis 
meus], am păstrat pentru tine» (Cânt. Cânt. 7, 
13)141. Astfel, să-l aducem înainte pe Isaia, ca să 
arătăm/ să învățăm că acela nu numai Profet [a 
fost], ci [și] Evanghelist și Apostol. 

El însuși a spus despre sine și despre 
ceilalți Evangheliști: «Cât de frumoase sunt 
picioarele celui ce binevestește [evangelizan- 
tium] cele bune, ale celui ce vestește pacea» (Is. 

                                           
140 PL 24, col. 17. 
141 În VUL: „omnia poma nova et vetera dilecte 

mi servavi tibi (toate roadele noi și vechi, iubitul meu, 
am păstrat pentru tine)”. 
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52, 7). Și lui îi vorbește Dumnezeu ca unui 
Apostol: «Pe cine voi trimite și cine va merge la 
acest popor?». Și el a răspuns: «Iată eu, trimite-
mă pe mine!» (Is. 6, 8)”142. 

„Această Scriptură”, a Sfântului Isaia, „con- 
ține toate tainele Domnului”, pentru că 
vorbește despre „nașterea lui Emmanuil din Fe- 
cioară”, care va face lucrarea Sa și va arăta sem- 
nele Sale, prin „moartea și îngroparea și învie- 
rea [Lui] din Iad”, și despre faptul că „Mântui- 
torul tuturor se va predica neamurilor”143. 

Sfântul Isaia însuși indică tainele din 
această carte: „Și orice descoperire/ vedenie 
[visio] va fi pentru voi precum vorbele unei 
cărți pecetluite, pe care, când o vei da celui care 
cunoaște literele, și vei zice: Citește aceasta, el 
va răspunde: Nu pot, fiindcă este pecetluită. Iar 
când va fi dată cartea celui care nu cunoaște 
literele și i se va spune lui: Citește, va răspunde: 
Nu cunosc literele” (Is. 29, 11-12)144. 

Popoarele păgâne sunt cele care n-au învă-
țat încă literele Scripturilor. Iar pentru cărturari 
și farisei înțelesul este pecetluit, „pentru că nu 
L-au primit pe Cel «pe Care Tatăl L-a pecetluit» 
(In. 6, 27), «Cel care are cheia lui David, Cel ce 
deschide și nimeni nu închide, Care închide și 
nimeni nu deschide» (Apoc. 3, 7)”145. 

Iar în ceea ce îi privește pe eretici, Sfântul 
Ieronim combate credința greșită a lui Monta- 
nus, anume că „sunt spuse în extaz cele ale 
prorociei ca să nu se înțeleagă ceea ce se 

                                           
142 PL 24, col. 18.  
143 Ibidem. 
144 PL 24, col. 19. 
145 Ibidem.  
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vorbește. Și când alții îl urmau, ei înșiși nu știau 
ceea ce spuneau. Despre care Apostolul zice: 
«Neștiind ce vorbesc, nici despre ce fac 
afirmații» (I Tim. 1, 7)”146.  

Sfântul Ieronim spune că, dimpotrivă, 
Sfinții Proroci sunt înțelepții cărora le vorbește 
Dumnezeu și care înțeleg ceea ce El le spune. Și 
aduce mărturii scripturale: „Înțeleptul înțelege 
cele ce se descoperă prin rugăciunea sa și în 
buzele sale va purta știința” (Pilde 16, 23). Îi 
invocă și pe Sfinții Proroci Moise, Daniel și 
David147. „Dacă deci înțelegeau ceea ce spuneau, 
[înseamnă că Sfinții Proroci] sunt plini de toată 
înțelepciunea și rațiunea”148. Din toate mărtu- 
riile pe care le aduce, se înțelege că „dincolo de 
adevărul istoriei, toate trebuie înțelese în mod 
duhovnicesc [post historiae veritatem, spiritua- 
liter accipienda sunt omnia].  

Și astfel Iudeea și Ierusalimul, Babilonul și 
Filistiimul, Moabul și Damascul, Egiptul și 
marea cea întinsă [desertum mare], Idumeea și 
Arabia și valea Vedeniei [ac vallis Visionis] și 
până la îndepărtatul Tir și vedenia [visio] 
trebuie înțelese împătrit [quadrupedum], [adică 
pe patru paliere semantice, de la sensul literal 
până la cel alegoric-duhovnicesc]. Ca să le 
căutăm pe toate întru simțire/ întru pricepere 
și, în toate acestea, [să cunoaștem așa] precum 
înțeleptul arhitect Pavel Apostolul întinde fun- 
damentul, care nu este altul în afară de Hristos 
Iisus”149. 

                                           
146 Ibidem. 
147 Ibidem. 
148 PL 24, col. 20. 
149 Ibidem. 
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În Is. 1, 1 – «Vedenia lui Isaia, fiul lui Amos, 
pe care a văzut-o asupra/ împotriva lui [super] 
Iuda și Ierusalim, în zilele lui Ozia, Ioatam, 
Ahaz și Ezechia, a regilor lui Iuda» – se vorbește 
despre Iuda, prin care se înțeleg „două triburi” 
ale lui Israil. „Așadar, Isaia vorbește în principal 
de două triburi, Iuda și Veniamin, fără [cele-
lalte] zece, care erau în Samaria și care erau 
numite Efraim și Israil”150. 

„Iar Ozia [Ozias] este același cu Azaria 
[Azarias], [având] două nume. Și, într-adevăr, 
cunoaștem, după regii care sunt amintiți în 
titlu, că în același timp cu Isaia au mai profețit 
[și] Osea, Ioil și Amos. Dar mai întâi cuvântul 
lui Dumnezeu a fost în Osea, fiul lui Beeri [cf. 
Os. 1, 1].  

Și majoritatea afirmă că Amos, tatăl lui 
Isaia [amintit în Is. 1, 1], nu este al treilea din cei 
doisprezece profeți, ci altul. Și la cărțile evre- 
iești este scris [tot la fel, că este] altul”151. 

„Dar nu numai acest Profet, ci și alții, când 
au în titlu: «Vedenia pe care a văzut-o Isaia» 
sau Avdia [Abdias], nu spun pe cine au văzut. 

Harul Cuvântului: «Am văzut pe Domnul 
Savaot șezând pe tron înalt și înălțat [excelsum 
et elevatum] și Serafimi împrejurul Lui» (Is. 6, 
1-2).  

Dar cele ce sunt spuse [lor, în vedenie], ei 
le povestesc. Adică: «Ascultă cerule, și pricepe 
cu urechile, pământule» (Is. 1, 2). Și: «Aceasta 
zice Domnul Dumnezeu către Idumea: Am 
auzit auzind de la Domnul și sol a trimis către 
popoare» (Avd. 1, 1). 

                                           
150 PL 24, col. 21. 
151 PL 24, col. 22. 
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Deci, Profeții văd mai întâi că se vorbește. 
Ei puteau să spună: Ochii noștri pururea către 
Domnul [cf. Ps. 24, 15, VUL]. Și: «Către Tine am 
ridicat ochii mei, Cel ce locuiești în cer» (Ps. 
122, 1). 

De unde și Apostolul a fost învățat de 
către Mântuitorul: «Ridicați ochii voștri și 
vedeți holdele, pentru că deja sunt albe [albae 
sunt] pentru seceriș» (In. 4, 35). Acești ochi ai 
inimii îi avea și logodnica în Cântarea 
Cântărilor, căreia i-a zis logodnicul: «Ai rănit 
inima mea, sora mea logodnică, prin una [din 
privirile] din ochii tăi» (Cânt. Cânt. 4, 9). Și în 
Evanghelie citim: «Lumina trupului tău este 
ochiul tău» (Mt. 6, 22). 

În Vechiul [Testament] chiar numește 
printr-un instrument faptul că poporul a văzut 
glasul lui Dumnezeu (Ieș. 20, 18)152.  

Din care cauză să înceteze gândurile 
delirante ale lui Montanus153, care a zis că în 

                                           
152 VUL: „populus videbat voces et lampadas et 

sonitum bucinae/ poporul vedea glasuri și făclii și 
sunetul goarnelor/ buciumelor”.  

153 A se vedea:  
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.toc.html?

term=montanus. Sau:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Montanism. 
Ereticul Montanus a fost un fel de penticostal, 

care considera extazul duhovnicesc o luare în posesie 
de către Duhul Sfânt, o stare de delir în care Duhul 
Sfânt vorbește prin profet, iar profetul nu înțelege și nu 
cunoaște cele care sunt spuse sau arătate prin el.  

Este ceea ce Sfântul Ieronim, ca și alți Sfinți 
Părinți, rejectează, spunând că Sfinții Proroci înțele- 
geau cele revelate lor de Dumnezeu în vederile dumne- 
zeiești.   

189

http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.toc.html?term=montanus
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.toc.html?term=montanus
http://en.wikipedia.org/wiki/Montanism


 

 

starea de extaz și în nebunie/ delir al inimii 
judecă a se petrece cele prorocești: căci nu 
puteau să vadă ceea ce nu înțelegeau”154. 

„Însă, prin Isaia se înțelege mântuitul 
Domnului [salvatus Domini], Iuda [înseamnă] 
mărturisire; Ierusalim, vedenia păcii [visio 
pacis]; Ozia, puterea/ tăria Domnului; Ioatam, 
desăvârșirea Domnului; Ahaz, ținere sau tărie 
[tenens sive robusutus]; Ezechia, împărăția 
Domnului. 

Așadar, cel ce, priveghind, este mântuit de 
Domnul, și este fiul lui Amos, adică tare și 
puternic [fortis atque robusti], cerne duhovni- 
cește vederea mărturiei, în timp ce deplânge 
vechile păcate; și [este fiul] păcii, de vreme ce, 
după pocăință trece la lumină, [și] se odihnește 
în pacea eternă [aeterna pace requiescit]; și 
toate ale acelui timp trec sub puterea Domnului 
și [întru] desăvârșirea și tăria Lui.  

Și când a făcut toate, Evanghelia zice 
aceasta: «Slugi netrebnice suntem, pentru că 
cele ce trebuia să facem, [pe acelea] le-am 
făcut» [Lc. 17, 10]”155. 

În Is. 1, 2: „Ascultă, cerule, și cu urechile 
pricepe/ în urechi auzi156, pământule”,  Sfântul 

                                                                                                 

Sfântul Ieronim nu combate extazul duhov- 
nicesc, așa cum susțin romano-catolicii, ci denunță 
afirmațiile ereticului Montanus.  

De altfel, am văzut, în comentariile Sfântului 
Augustin de la începutul cărții de față, că acesta nu 
accepta sub nicio formă ipoteza că vederile dumne- 
zeiești ar putea fi sesizate cu ochii fizici, așa cum 
susțin astăzi romano-catolicii.  

154 PL 24, col. 22-23. 
155 PL 24, col. 24-25. 
156 În lat.: „auribus percipe”. 
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Isaia se adresează cerului și pământului, „cerul 
semnificând Puterile cerești și îngerești, [iar] 
pământul neamul muritorilor, [referindu-se] 
prin metonimie [metonumikw/j] la ceea ce conține, 
pentru [a denumi pe] cele care sunt conținute. 

Sau pentru că, prin mărturiile lui Moisis, 
grăise Dumnezeul cerului și al pământului, 
dând poporului lui Israil legea Sa și zicând: 
«Ascultă, cerule, și voi vorbi, auzi, pământule, 
cuvintele gurii Mele» (Deut. 32, 1)”157. 

„Și aici notăm că se zice cerului: ascultă, 
[iar] pământului: cu urechile pricepe/ în urechi 
auzi. Căci cele ce sunt în înălțime158, au inteli- 
gență/ înțelegere mai mare [majorem inte- 
lligentiam], [iar] cele mai smerite implică sim- 
țuri pământești. 

De unde și Mântuitorul [a spus] în 
Evanghelie: «Cine are, zice, urechi de auzit, să 
audă» (Mt. 11, 15)”159. 

„«Am născut [genui] fii și i-am crescut/ i-
am înălțat [exaltavi], însă ei M-au disprețuit/ 
nesocotit» (Is. 1, 2). Pe care [, pe acest verset,] 
Symmachus și Theodotion l-au schimbat astfel: 
«Am hrănit [enutrivi] fii și i-am crescut». De 
aici povestește Profetul ce spune Domnul, că 
poporul lui Israil, care a părăsit pe robii legii 
universale/ generale [legea păcatului], s-a pres- 
chimbat în fii; și a zis: «fiul Meu întâi născut 
[primogenitus], Israil» (Ieș. 4, 22).  

Apoi și Domnul, în Evanghelia Aposto- 
lului, făgăduiește că, dacă vor face voia Lui, 

                                           
157 PL 24, col. 25. 
158 Puterile cerești.  
159 PL 24, col. 25.  
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atunci nu îi va mai numi pe ei robi/ slugi, ci 
prieteni (cf. In. 15, 15).  

Căci dacă a arătat mândrie/ dispreț Israil, 
auzind despre sine că este întâi-născut, de 
aceea se înțelege a se fi spus întâi-născut, 
pentru că sunt arătați fiii din neamuri a fi al 
doilea [născut] [secundi filii significentur ex 
gentibus]. 

Căci [Israil] nu este numit unul născut 
[unigenitus], care exclude alți frați, ci întâi-
născut [primogenitus], care arată că vor urma și 
alții; și totuși, precum [spun] tainele Scriptu- 
rilor, nu întâi-născuții primesc moștenirea, ci 
cei de-al doilea [secundi]. 

Întâi-născut a fost Cain, dar darurile lui 
Abel I-au plăcut lui Dumnezeu [placuerunt 
Deo]. Întâi-născut [a fost] Ismail, dar Isaac a 
primit moștenirea. Întâi-născut [a fost] Isav, dar 
Iacov a smuls cu abilitate binecuvântarea tată- 
lui [său]. Întâi-născut [a fost] Ruben, dar totuși 
binecuvântarea seminției lui Hristos a trecut la 
Iuda. 

Astfel, ca aceia care au fost primii în 
ordinea chemării și s-au numit cap/ început, noi 
[creștinii], care am fost în al doilea [rând] și am 
fost arătați la urmă, suntem schimbați în cap/ 
început și suntem numiți fiii lui Dumnezeu.  

«Deoarece, [acelora] câți L-au primit pe El, 
le-a dat putere să se facă fiii lui Dumnezeu» (In. 
1, 12). 

Căci nu am primit «duhul robiei întru 
frică, ci Duhul înfierii, întru Care strigăm: Avva! 
Părinte!» (Rom. 8, 15). Pentru că «iubirea desă- 
vârșită scoate afară frica» (I In. 4, 18). 
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Deci este mai bine a citi ca în ebraică: «Am 
hrănit [enutrivi] fii» decât: «Am născut [genui] 
fii» (Is. 1, 2). Întrucât se vede, în acea spusă pe 
care o citim în Epistola lui Ioan, că este dim- 
potrivă: «Oricine este născut din Dumnezeu nu 
păcătuiește» (I In. 3, 9).  

Așadar, aceștia, dacă sunt născuți din 
Dumnezeu, cum pot să păcătuiască, când 
oricine care este născut din Dumnezeu nu poate 
să păcătuiască? 

«Boul și-a cunoscut Stăpânul său și asinul 
ieslea Domnului său. Israil nu a cunoscut, po- 
porul Meu n-a înțeles» (Is. 1, 3). Pe care numai 
LXX l-a tradus [astfel]: «Israil însă nu M-a 
cunoscut pe Mine și poporul nu M-a înțeles». 

În ebraică [este] ca și la ceilalți: «Israel n-a 
cunoscut pe Stăpânul său și poporul nu a 
înțeles ieslea Domnului său».   

Iar sensul este evident: Eu i-am ales ca fii 
pe aceștia și i-am făcut popor deosebit [pecu- 
liarem] și partea Mea [partem Meam] și frân- 
ghia [funiculum]160 moștenirii Mele și i-am 
numit întâi născut, iar ei nici măcar aceasta n-
au făcut-o, ceea ce au făcut animalele iraționale 
[bruta animalia], ca să fie primitorii celor bune 
și să-L cunoască pe Păstorul și Învățătorul lor. 

Nici [măcar] nu-i compară pe ei cu câinii, 
care sunt un gen de animale foarte perspicace 
[sagacissimum genus] – și a păstrat casa 
Domnului pentru o hrană sărmană [pro parvo 
cibo] –, ci [cu] simțurile/ înțelegerea celor mai 
proaste, ale boului și asinului, ale celor care, fie 
trăgând plugurile, întorc bulgării pământului 
prea dur cu brăzdarul, fie poartă greutățile/ 

                                           
160 Prin care să urce către cer toate neamurile. 
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sarcinile și, înaintând, îmblânzesc greutatea 
muncii oamenilor: de unde sunt și numite 
acestea animale de povară [jumenta] pentru că 
îi ajută [juvent] pe oameni. 

Se poate înțelege acest loc și despre 
Dumnezeu Tatăl, dar mai mult se referă la Fiul, 
[spunând] că nu L-a cunoscut pe El, nici nu L-a 
primit poporul lui Israil: [pe Cel] a Cărui zi a 
văzut-o Avraam și s-a bucurat [adică pe Hristos, 
pe Fiul întrupat] și de a Cărui venire toți Pro- 
feții și-au legat făgăduințele. Care și în Evan- 
ghelie grăiește către Ierusalim: «Cât de des am 
vrut să-i adun pe fiii tăi, precum găina puii sub 
aripile sale, și nu ai vrut!» (Mt. 23, 37). 

Ne întrebăm: unde mai citim, de ase- 
menea, despre bou și asin? În Deuteronom este 
scris: «Să nu ari cu vițelul [in vitulo] precum cu 
asinul» (Deut. 22, 10). Și în același loc [carte] al 
lui Isaia: «Fericit cel ce seamănă peste tot apa161, 
pe unde boul calcă [calcat] și asinul» (Is. 32, 
20)”162.  

„Ebion [însemnând: doritor prin smerenia 
minții] ară împreună cu boul și asinul [in bove 
et asino], vrednic, în sensul smereniei, de sără- 
cia numelui său. Astfel, el primește Evanghelia, 
pentru ca să nu rămână în ritualul obiceiurilor 
iudaice, care au precedat [Adevărului] ca umbră 
și simbol [in umbra et imagine].  

Așadar, fericit este cel ce seamănă cu 
elocvență [cu boul și asinul elocinței] Scriptu- 
rile, atât ale Vechiului cât și ale Noului Testa- 
ment, și care calcă apa literei moarte [occiden- 

                                           
161 Cel ce face fântâni, puțuri de apă pentru ani- 

male. 
162 PL 24, col. 25-27. 
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tis litterae], ca să culeagă rodul Duhului dătător 
de viață. 

Boul [care stă] lângă puțul de apă se referă 
la Israil, care a purtat jugul Legii și care este un 
animal curat. 

Asinul, îngreunat cu povara păcatelor, pri- 
mește [este simbol pentru] poporul neamurilor, 
căruia Domnul îi vorbește: «Veniți la Mine, toți 
cei care munciți și sunteți împovărați și Eu vă 
voi reface [reficiam]163 pe voi» (Mt. 11, 28). 

Așadar, fariseii și cărturarii n-au crezut, 
[ei,] care aveau cheia Legii și cunoașterea și se 
numeau cu adevărat Israil, adică mintea care 
vede pe Dumnezeu [mens videns Deum], [dar] a 
crezut o parte a poporului iudeilor, încât, într-o 
zi, au crezut împreună trei mii [de oameni] și în 
altă zi cinci mii [de oameni].  

Asemenea, înțelepții timpului nu au primit 
Crucea lui Hristos, [iar] mulțimea neînvățată a 
popoarelor164 a primit-o. De aceea și Apostolul 
grăiește: «Vedeți chemarea [vocationem] voas- 
tră, fraților, pentru că nu sunt mulți înțelepți 
după trup [sapietes secundum carnem], nu sunt 
mulți puternici [potentes]165, nu sunt mulți 
nobili, ci pe cele care sunt proaste [în ochii] 
lumii, [pe acestea] le-a ales Dumnezeu ca să le 
uimească pe cele înțelepte. Și pe cele care sunt 
neputincioase [infirma] [în ochii] lumii, [pe 
acelea] le-a ales Dumnezeu ca să le uimească pe 
cele puternice» (I Cor. 1, 26-27).  

                                           
163 Hristos vorbește ca și Creator al oamenilor, ca 

Cel ce i-a făcut pe ei și poate să îi și refacă, să îi facă la 
loc fără de păcat, fără boli, neputințe sau beteșuguri. 

164 Boii și asinii înjugați și împovărați. 
165 Cum zicem astăzi: potentați ai zilei. 
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«Vai ție, neam păcătos, popor îngreuiat de 
nedreptate, seminție rea/ desfrânată/ nevred- 
nică, fii ucigași/ haini [sceleratis]! [Pentru că] 
au părăsit pe Domnul, au hulit pe Sfântul lui 
Israil, s-au înstrăinat întorcându-se înapoi» (Is. 
1, 4). […] 

Nu pentru ca să creadă cineva că una ar fi 
neamul și altul poporul, ci însuși Israil este 
numit și neam și popor și fii ucigași sau 
nedrepți. Încât cei care mai întâi au fost numiți 
fiii lui Dumnezeu prin îngăduință, mai apoi, 
prin păcatul lor, s-au chemat fiii nedreptății […]. 

De aceea adaugă [, spunând că] «au hulit 
pe Sfântul lui Israil», fiindcă zice [acestea] 
tocmai despre iudeii care strigau: «nu avem 
împărat, decât pe Cezarul» (In. 19, 15). Și: «Nu 
este Acesta fiul teslarului?» (Mt. 13, 55). Și: «are 
demon și este samarinean» (In. 8, 48). Pentru 
că astfel au părăsit pe Hristos și au hulit pe 
Sfântul lui Israil, de aceea s-au înstrăinat [de 
El], întorcându-se înapoi, încât, despre cei care 
se numeau parte [a moștenirii Lui] și fiii lui 
Dumnezeu, mai apoi s-a zis despre ei: «Fiii 
străini M-au mințit pe Mine» (Ps. 18, 49).  

Mântuitorul ne-a învățat ca, luând plugul, 
să nu ne uităm înapoi (cf. Lc. 9, 62), ca să nu fie 
imitată soția lui Lot.  

De aceea și Apostolul, întinzându-se după/ 
tinzând spre cele dinainte, uită pe cele dinapoi 
(cf. Filip. 3, 14)”166. 

„Vers. 8: «Va fi părăsită fiica Sionului 
precum umbrarul în vie [umbraculum in vinea] 
și precum un bordei/ adăpost într-un câmp de 
castraveți [tugurium in cucumerario]». Vie este 

                                           
166 PL 24, col. 27-28. 
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numit întregul Israil, [căci] în cele care urmea- 
ză, asemenea mărturisește Profetul, zicând: 
«Căci via Domnului Savaot este casa lui Israil, și 
omul din Iuda: răsădire nouă și iubită» (Is. 5, 7). 
Și în psalm: «Ai mutat via din Egipt: ai gonit 
neamurile și ai sădit-o pe ea» (Ps. 79, 9). 

Această vie, atâta timp cât a avut roade 
îmbelșugate, L-a avut păzitor pe Dumnezeu, 
despre Care s-a scris: «Nu va dormita [dor- 
mitabit], nici nu va dormi Cel ce păzește pe 
Israil» (Ps. 120, 4).  

După care, cu adevărat, au adunat stru- 
gurii ei toți trecătorii pe cale și a devastat-o pe 
ea mistrețul de pădure: Domnul a părăsit tem- 
plul Său, mâniindu-Se și ridicându-Se [împo- 
triva lui] a zis: «Sculați-vă, să plecăm de aici» 
(In. 14, 31) și «se va lăsa casa voastră pustie» 
(Mt. 23, 38). 

Și prin Ieremia: «Am părăsit casa Mea, am 
lepădat moștenirea Mea. Moștenirea Mea s-a 
făcut Mie precum leul din pădure: a strigat 
asupra Mea cu glasul său, de aceea am urât-o pe 
ea» (Ier. 12, 8). […] 

Deci și Atotputernicul Dumnezeu a părăsit 
templul și cetatea [Ierusalimului] a făcut-o să 
fie pustie. Căci nu e nevoie de încredințare prin 
predici pentru noi în mod deosebit, care vedem 
Sionul pustiu și Ierusalimul ruinat și templul 
dărâmat până la pământ. 

Iar că numește Sionul fiică, [prin aceasta] 
arată iubirea părintească preamilostivă. Nici nu 
este de mirare dacă Sionul este numit fiică, 
când însuși Babilonul este numit adesea fiică. 
Căci toți cei născuți suntem fiii lui Dumnezeu, 
dar prin păcatul nostru ne facem străini [de El].  
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Pe lângă acestea, via lui Dumnezeu și 
grădina roadelor/ poamelor [pomorum] pot fi 
considerate sufletul nostru. Căruia, dacă min- 
tea, adică nou/j-ul, îi va fi stăpânitoare, Îl are 
păzitor al minții pe Dumnezeu. 

Dar dacă păcatele noastre au prădat [sufle- 
tele noastre] ca niște animale, [atunci] suntem 
părăsiți de paza lui Dumnezeu și toate ale noas- 
tre se vor întoarce la singurătate”167. 

„Pentru Domnul Oștirilor, cum noi, după 
Aquila, am schimbat în latină, în ebraică se ci- 
tește: Domnul Savaot. Pe care traducătorii/ 
interpreții [interpretes] LXX l-au transpus după 
calitatea locurilor, de două ori, fie prin Domnul 
Puterilor, fie prin Domnul atotputernic.  

Și ne întrebăm dacă s-a spus despre Tatăl 
sau despre Fiul. 

Nu ne îndoim că ceea ce citim în psalmul 
al douăzeci și treilea – «Ridicați [attollite], 
căpetenii [principes], porțile voastre și să fie 
înălțate [elevamini] porțile [cele] veșnice și va 
intra Împăratul slavei! Cine este Acest Împărat 
al slavei? Domnul Savaot!», adică Domnul Pute- 
rilor, El este Împăratul slavei – se referă la Hris- 
tos, Care, după biruința patimii [Sale], S-a înăl- 
țat la ceruri [ca un] învingător [victor]. 

Și în alt loc se spune despre Domnul, că 
este Împăratul slavei: «Căci dacă ar fi cunoscut, 
nu ar fi răstignit pe Domnul slavei» (I Cor. 2, 8). 

Așadar nu numai în Apocalipsa lui Ioan și 
la Apostolul Pavel, ci și în Vechiul Testament, 
de asemenea, Hristos este numit Domnul 
Savaot, ceea ce înseamnă atotputernic”168. […] 

                                           
167 PL 24, col. 31. 
168 PL 24, col. 32. 
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„Vers. 10: «Ascultați cuvântul Domnului, 
căpetenii ale Sodomei, auziți în urechi legea 
Dumnezeului nostru, popor al Gomorei». Fiind 
mântuite rămășițele poporului Israil prin Apos- 
toli [cf. Rom. 11, 1-2], iar cărturarii, fariseii și 
poporul strigând: «Răstignește-L! Răstignește-
L!» (In. 19, 6), astfel s-a împlinit cuvântul pro- 
fetic. Și i-a numit pe ei căpetenii ale Sodomei și 
popor al Gomorei, [într-un mod] asemănător cu 
ceea ce citim mai departe:  

«Nedreptatea lor precum Sodoma o ves- 
tesc și o arată. Vai sufletului lor, pentru că au 
gândit sfat prea rău [pessimum] împotriva lor 
înșiși, zicând: Să-l împiedicăm pe cel drept, 
pentru că nouă nu ne este de folos/ pentru noi nu 
e profitabil» (Is. 3, 9). 

Așadar, de aceea îi numește căpetenii ale 
Sodomei și popor al Gomorei: pentru că au 
gândit sfat prea rău și L-au împiedicat pe Cel 
drept și au zis: «Nu avem rege decât pe 
Cezarul» (In. 19, 15). Și, mai sus: «Noi știm că 
Moisis a vorbit cu Dumnezeu, dar pe Acesta nu-
L știm Cine este» (In. 9, 20). 

Și asemenea, mândrindu-se în Evanghelie 
–  «Sămânța lui Avraam suntem și niciodată nu 
am fost robi nimănui» (In. 8, 33) – au auzit de la 
Domnul, Mântuitorul [a Domino Salvatore]: 
«Dacă ați fi fiii lui Avraam, atunci ați face 
faptele [opera] lui Avraam». Și mai sus: «Voi 
sunteți născuți din tatăl [vostru] diavolul [ex 
diabolo patre] și faptele tatălui vostru vreți să le 
faceți» (In. 8, 44). 
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Astfel că și Iezechiil grăiește către Ierusa- 
lim: «Tatăl tău, Amoreus [Amorrhaeus], și ma- 
ma ta, Hetita [Gethaea]» (Iez. 16, 45)”169. 

„Așadar omul nu poate vedea fața lui 
Dumnezeu. Îngerii însă, chiar și ai celor mai 
mici în Biserică, văd întotdeauna fața lui Dum- 
nezeu (cf. Mat. 18, 10). Și: «acum vedem în 
oglindă [in speculo] și în enigmă/ ghicitură [in 
aenigmate], însă atunci [vom vedea] față către 
față [facie ad faciem]» (I Cor. 13, 12). [Dar] când 
ne vom preface [profecerimus] din oameni în 
Îngeri170, atunci vom putea zice cu Apostolul: 
«Iar noi toți, cu fața descoperită privind ca în 
oglindă [speculantes] slava lui Dumnezeu, sun- 
tem schimbați la chip din slavă în slavă, ca de la 
Duhul Domnului» (II Cor. 3, 18)”171. 

„Ver. 11: «Ce [este] Mie mulțimea jertfelor 
voastre?, zice Dumnezeu. M-am săturat [plenus 
sum]. Arderea de tot a berbecilor [holocausta 
arietum] și grăsimea celor grase și sângele 
vițeilor și al mieilor și al țapilor nu am dorit». 
[…]  

Ceea ce și în Ps. 49 citim: «Nu voi primi 
din casa ta viței, nici de la turmele tale țapi, 
pentru că ale Mele sunt toate fiarele pădurilor 
[ferae silvarum], dobitoacele în munți și boii. 
Am cunoscut toate zburătoarele [volatilia] ceru- 
lui și frumusețea câmpului [agri] cu Mine este.  
                                           

169 PL 24, col. 32-33. 
170 Sfântul Ieronim nu vorbește aici despre o 

transformare ontologică a oamenilor în Îngeri după 
învierea de obște, ci despre transfigurarea întregii 
umanități prin slava Lui, când noi vom fi duhovnicești 
precum sunt acum Îngerii Lui. [Notă a Pr. Dr. Dorin 
Octavian Picioruș]  

171 PL 24, col. 33. 
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Dacă voi flămânzi, nu-ți voi spune ție, căci 
a Mea este lumea pământului [orbis terrae] și 
plinătatea [plenitudo] ei. Voi mânca oare car- 
nea taurilor sau sângele țapilor voi bea?» (Ps. 
49, 10-14). 

Și când a lepădat ritualurile Vechiului 
Testament, [poporul] a trecut la curăția evan- 
ghelică.  

Și că [Dumnezeu] aceasta dorește, arată 
[aici]: «Jertfește lui Dumnezeu jertfa laudei [sa- 
crificium laudis] și întoarce [redde] Celui Prea- 
înalt făgăduința ta. Și cheamă-Mă pe Mine în 
ziua necazului/ neliniștii [tribulationis] și te voi 
scoate pe tine și Mă vei cinsti [honorificabis] pe 
Mine» (Ps. 49, 15-16)”172.  

„Vers. 13: «Nu vă mai puneți să călcați în 
pridvorul [templului] Meu [atrium Meum]».  

Observă că, după pustiirea babiloniană, 
templul a fost înălțat iarăși de către Zorobabel, 
și în cursul multor ani, în templu au fost aduse 
jertfe (cf. I Esdr. cap. 5). Așadar, [versetul] 
indică ultima distrugere a templului, sub Ves- 
pasian și Tit, care este să continue până la 
sfârșitul lumii [consummationem mundi]”173. 

„Vers. 16: «Spălați-vă, făceți-vă curați». 
Pentru jertfe mai bune și arderi de tot și 
[pentru] grăsimea celor îngrășate și [pentru] 
sângele taurilor și al țapilor, și pentru tămâieri 
și lunile noi și sabat și ziua sărbătorii și [pentru] 
postiri, luni și alte solemnități [solemnitatibus], 
obiceiul Evangheliei Mă bucură: ca să fiți 
botezați în sângele Meu pentru baia înnoirii/ 
învierii [lavacrum regenerationis], care singură 

                                           
172 PL 24, col. 34. 
173 PL 24, col. 35. 
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poate să șteargă păcatele. Căci dacă nu va fi 
cineva renăscut din apă și [din] Duh, nu va in- 
tra în Împărăția cerurilor (cf. In. 3, 5). Și aceas- 
ta, de asemenea, [a zis] Domnul înălțându-Se la 
Tatăl: «Mergeți», spune, «[și] învățați toate 
neamurile, botezându-le pe ele în numele Tată- 
lui și al Fiului și al Duhului Sfânt» (Mt. 28, 19). 

Vers. 17: «Depărtați gândurile voastre rele 
de la ochii Mei». Ceea ce Ioan Botezătorul 
zicea: «Pui de vipere/ năpârci [genimina vipe- 
rarum], cine v-a arătat vouă să fugiți de mânia 
care va veni [ventura]? Faceți deci roade vred- 
nice de pocăință» (Mt. 3, 7; Lc. 3, 7). Pentru ca 
cel ce a urmat Botezului lui Hristos să depăr- 
teze răul din inima sa și să se odihnească de a 
făptui cele rele [perverse] și apoi să învețe să 
facă binele, după [cum spune] acela care învață 
în altă parte: «Ferește-te de rău și fă binele!» 
(Ps. 36, 27). 

«Învățați să faceți bine [discite bine- 
facere]!». Așadar, virtutea se învață. Căci nu 
este de ajuns doar firea bună pentru dreptate. 
[Asta] doar dacă, cine se instruiește [erudiatur], 
se [și] supune învățăturii [congruis disciplinis]. 

Asemenea este și ceea ce grăiește Iisus, fiul 
lui Sirah: «ai dorit înțelepciunea: păzește po- 
runca și Domnul ți-o va da ție pe ea!» [Înț. lui 
Iis. Sir. 1, 25]. 

Și în cele care urmează, la fel amintește și 
Isaias: «Tot cel care nu va învăța dreptatea pe 
pământ, nu va împlini adevărul» (Is. 26, 10, cf. 
LXX). Așadar, dreptatea se învață și învățăto- 
rilor înțelepciunii trebuie să li se treacă pra- 
gurile [terenda sunt limina]”174. 

                                           
174 PL 24, col. 36. 
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„Vers. 18: «Cereți judecată, ajutați pe cel 
asuprit [oppresso], faceți dreptate celui orfan, 
apărați pe văduvă și veniți și socotiți-vă cu Mine 
[arguite Me175]!, zice Domnul».  

Poruncile evanghelice urmează după jert- 
fele iudeilor și de aceea se îngrijește de orfani și 
de văduve, pentru ca, liberi de grija soților și a 
copiilor lor, Martirii să meargă la război176. 

Dar când, zice, veți face acestea, [atunci] 
socotiți-vă cu Mine, dacă nu vă voi da răsplă- 
tirile care sunt făgăduite. 

Și când zice: Cereți judecată, se înțelege că 
nu este al tuturor a judeca drept, ci al celor care 
sunt în stare/ înzestrați/ experimentați [pru- 
dentes].  

Cu adevărat și Salomon, în vedenia visului, 
aceasta a cerut de la Domnul, ca să primească 
înțelepciune, ca să judece poporul cu dreptate. 

«Dacă vor fi păcatele voastre ca cele vop- 
site în stacojiu, ca neaua le voi albi [quasi nix 
dealbabuntur]. Și dacă vor fi roșii ca viermii 
[rubra quasi vermiculos177], ca lâna albă vor fi 
[ut lana alba erunt]178».  

Rânduială deosebită: căci nu e de ajuns să 
fi zis: să fiți spălați, dacă nu adaugă [și]: faceți-

                                           
175 Cu sensul: certați-vă cu Mine, faceți plângere 

către Mine, arătați-Mi Mie faptele voastre bune și apoi 
cereți-Mi socoteală pentru una sau alta. 

176 La războiul duhovnicesc, să înfrunte chinurile 
și moartea pentru mărturisirea credinței. 

177 De unde culoarea vermillon, care este un roșu 
aprins, purpuriu. A se vedea:  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vermillon_%28cou
leur%29.  

178 În sensul că El, Dumnezeu, le va face ca lâna 
albă. 
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vă curați, pentru ca după baia apei să aibă [și] 
curăția inimii.  

Căci fericiți [sunt] cei cu inima curată 
[mundo corde], pentru că aceia vor vedea pe 
Dumnezeu (Mt. 5, 8).  

Și când vor avea curăția inimii, trebuie să 
îndepărteze răul din mințile lor179, nu în ochii 
oamenilor [in conspectu hominum], ci în fața 
ochilor lui Dumnezeu [in conspectu Dei], de 
Care nimic nu poate să se ascundă. 

Și la ceea ce adaugă: Odihniți-vă/ încetați 
[quiescite] de a mai lucra cu răutate!(1, 16)180, 
acel glas evanghelic îi răspunde: Iată, te-ai făcut 
sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca nu 
cumva ceva mai rău [să-ți fie] ție! (In. 5, 14)”181. 

„Vers. 19-20: «Dacă veți vrea și veți asculta, 
bunătățile pământului veți mânca. Dacă nu veți 
vrea și nu veți asculta, (fără ca să fie în ebraică) 
și pe Mine spre mânie Mă veți stârni182, sabia vă 
va mânca pe voi, căci gura Domnului a grăit».  

Păstrează liberul arbitru [liberum arbi- 
trium], pentru ca în oricare situație, nu din mai 
înainte judecarea [praejudicio] lui Dumnezeu, 
ci, prin merite individuale, fie pedeapsă, fie 
răsplătire să fie! 

Însă pot să zic că acele bunătăți ale 
pământului [de care se vorbește aici, sunt cele] 

                                           
179 Se cere curăția inimii și a minții deopotrivă, ca 

în învățătura isihastă. 
180 Cu alte cuvinte: odihniți-vă de răutate. 
181 PL 24, col. 36-37. 
182 Acesta pasaj nu este în ebraică: „și pe Mine 

spre mânie Mă veți stârni”. Dar el nu există nici în 
LXX. În VUL: „si nolueritis et Me provocaveritis ad 
iracundiam/ dacă nu veți vrea [să Mă ascultați] și Mă 
veți stârni spre mânie”. 
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despre care citim în psalm: Cred a vedea 
bunătățile Domnului în pământul celor vii (Ps. 
26, 13, cf. LXX și VUL183).  

Și: Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor 
stăpâni/ vor moșteni pământul (Mt. 5, 3)184.  

Sau, desigur, pentru că vorbea evreilor, 
care nu erau în stare să înțeleagă cele duhov- 
nicești, le făgăduiește lor bunătățile veacului de 
acum, pentru ca, în cele din urmă, să-i facă 
doritori față de cele prezente, care sunt în 
anticiparea [celor veșnice].  

Și pentru că nu au vrut să asculte, ci, 
dimpotrivă, L-au stârnit spre mânie pe Sfântul 
lui Israil, de aceea sabia i-a mâncat pe aceia, 
adică i-a distrus armata romană.  

Și acestea, zice, toate se vor face: pentru că 
gura Domnului a grăit, a Cărui sentință nu 
poate fi schimbată pentru păcatele nepocăite 
[permanentibus peccatis] ale oamenilor”185. 

„Vers. 21: «În ce fel s-a făcut desfrânată 
cetatea credincioasă, plină de judecată/ de 
dreptate? Dreptatea s-a odihnit [requievit] în 
ea, însă acum ucigașii [locuiesc în ea]».  

Cuvântul ebraic ialin [!yliîy"], pentru care 

[traducătorii] LXX au transpus: a dormit/ s-a 
odihnit [dormivit]; și s-a odihnit [requievit] și se 
va odihni [requiescet]: adică arată și timpul tre- 
cut și [pe cel] viitor. De unde și Aquila și 
Teodotion vorbesc ca despre viitor. 

Dar este de mirare pentru duhul profetic 
[prophetico spiritu]186 că cetatea care, odinioa- 

                                           
183 În edițiile românești este Ps. 26, 19. 
184 În edițiile românești este Mt. 5, 5. 
185 PL 24, col. 37. 
186 Se referă la Sfântul Isaias. 
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ră, a fost credincioasă, sau adăpost al celor 
credincioși, s-a făcut dintr-o dată desfrânată. 
Ceea ce se poate, desigur, înțelege [a se fi 
petrecut] și în timpurile lui Isaias, însă mai 
desăvârșit se referă la patimile lui Hristos, când 
toți «s-au abătut [de la Dumnezeu] [și] s-au 
făcut ca niște netrebnici» (Ps. 13, 3). Și, deși în 
ebraică nu avem Sion, totuși [traducătorii] LXX 
l-au adăugat [Siw,n], pentru ca să facă mai evi- 
dent sensul [profeției]. Dar Sionul este un 
munte, în care s-a zidit cetatea Ierusalimului, 
care mai apoi a fost luată de David și a fost 
numită cetatea lui David.  

Nu mă îndoiesc că au fost în ea bărbați 
sfinți, când a avut în ea cortul lui Dumnezeu 
[tabernaculum Dei], iar apoi s-a zidit templul, 
când au profețit Natan și Gad, și, de asemenea, 
[când] s-au constituit corurile (care în cartea 
Zilelor sunt descrise mai deplin) Asaf și Iditun și 
Eman și fiii lui Core (I Paral. 25), încât să treacă 
religia, puțin câte puțin, de la animalele jert- 
felor la laudele Domnului [laudes Domini].  

Așadar, cetatea credincioșilor, care mai 
înainte a fost plină de judecată și dreptatea s-a 
odihnit în ea, acum este plină de ucigași: [de 
cei] care i-au ucis pe Profeți și pe Însuși Dom- 
nul, Mântuitorul [nostru]”187. 

„Vers. 22: «Argintul tău s-a schimbat în 
zgură». Vorbește către cetatea Sion, în care mai 
înainte s-a odihnit dreptatea: că argintul ace- 
leia, [adică] în mod evident, învățătura 
Scripturilor – despre care citim în Psalmi: 
«Graiurile Domnului, graiuri curate/ cuvioase 
[casta], argint lămurit în foc, încercat pe 
                                           

187 PL 24, col. 37-38. 
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pământ, curățit de șapte ori» (Ps. 11, 7) –, s-a 
schimbat în zgură, care în ebraică se zice sigim 
[~ygI+ysi], [care este,] desigur, rugină a metalelor 

sau resturi și murdărie, care se fierb în foc. [Și a 
spus zgură] ca să păstreze metafora, pentru că 
numise argint [învățătura dumnezeiască]. Dar 
se poate spune și aceasta, că bărbații drepți și 
sfinți, care mai înainte au locuit [versati sunt] 
în cetate, după aceea au fost înlocuiți [versi 
sint] cu păcătoșii. 

«Hangiii tăi amestecă vinul cu apa». Pe 
care Simmahos a tradus-o: «Vinul tău este 
amestecat cu apă»188. Iar semnificația este: Le- 
gea lui Dumnezeu, curată și adevărată [pura at- 
que sincera] și (ca să zicem așa) întemeiată/ 
înălțată pe adevărul neamestecat [mera veritate 
subnixa], a fost necinstită/ ultragiată [violata 
est] de tradițiile fariseilor.  

Căci Domnul, În Evanghelie (Mt. 15), 
învață desăvârșit că ei au lăsat la o parte  legea 
lui Dumnezeu și au urmat poruncile oamenilor.  

Și orice învățător care schimbă austeri- 
tatea/ asprimea/ sobrietatea Scripturilor în 
bunăvoință, poate prin aceasta să-i îndepărteze 
pe ascultători [de adevăr]. Și astfel vorbește nu 
ca să îndrepte [greșelile și păcatele], ci ca să 
delecteze/ să facă plăcere [delectet] ascultăto- 
rilor. [Și astfel] necinstește [violat] vinul Sfin- 
telor Scripturi și le corupe sensul lor189. De 

                                           
188 „Vinum tuum mistum est aqua”. 
În VUL: „vinum tuum mixtum est aqua”. 
„Mistum” este adjectiv, iar „mixtum” este parti- 

cipiu verbal, dar ambele înseamnă amestecat. 
189 Pentru că fariseii, la fel cum fac și unii dintre 

ai noștri astăzi, schimbau asprimea poruncilor lui 
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asemenea, ereticii corup/ strică [corrumpunt] 
adevărul evanghelic printr-o inteligență viclea- 
nă și sunt hangii răi, făcând apă din vin, când, 
dimpotrivă, Domnul nostru a schimbat apa în 
vin (In. 2), și încă un astfel de vin, că s-a mirat 
stăpânul ospățului [miretur architriclinus].  

De care190 și regina din Saba s-a mirat la 
masa lui Salomon, lăudându-l cu glasul său pe 
paharnicul lui și pe slujitorul vinului (II Paral. 
9). Dar și Ecclesiastul descrie lucrările/ slujirile 
[ministeria] vinului și ale mesei sale, într-o în- 
vățătură mistică [mystico sermone] (Eccl. 2)”191.  

„Vers. 23: «Conducătorii tăi neascultători 
[inobedientes], însoțitorii furilor». Pentru [a-i 
desemna pe] cei neascultători, Aquila a tradus: 
îndărătnici [recedentes], Simmahos: cei care se 
abat [declinantes]. 

Însă conducători [principes] îi numește pe 
cărturari și pe farisei, care, abătându-se de la 
Domnul și, mai mult, rătăcind de la calea ade- 
vărului, au mers pe drum strâmb/ greșit [per- 
verso itinere] și au fost însoțitori ai trădătorului 
și furului Iudas.  

De care și noi trebuie să ne ferim, 
neprimind plată/ daruri [munera] de la oamenii 
veacului, care adună bogății prin răpiri și la- 

                                                                                                 

Dumnezeu privitoare la iubirea aproapelui și faptele 
bune, înlocuindu-le cu ritualuri peste ritualuri care 
înlocuiau pocăința inimii.  

Adică nu se urmărea ca oamenii să-L cunoască 
pe Dumnezeu și să-L cinstească ascultându-I porun- 
cile, curățindu-se și sfințindu-se lăuntric, ci doar să 
îndeplinească formal anumite prescrieri, prin care să 
considere că se sfințesc automat. 

190 E vorba de înțelepciunea dumnezeiască. 
191 PL. 24, col. 38-39. 
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crimi de la cei sărmani [per rapinas miserorum- 
que lacrymas]. Totuși nu îi numim pe ei înșiși 
furi, ci însoțitorii furilor și ni se spune nouă: 
«vedeai furul și alergai cu el și cu cei necurați/ 
desfrânați [adulteris] partea ta puneai» (Ps. 49, 
18)192. 

«Toți iubesc plățile/ darurile și urmăresc 
răsplătirile».  

În catalogul păcătoșilor193 sunt numărați și 
aceia care iubesc plățile.  

Nu zice: cei care primesc, căci aceasta 
adesea se întâmplă cu necesitate, ci cei care nu 
consideră prieteni decât pe cei de la care au 
câștigat daruri, nici nu iau în considerație [ceea 
ce spune] gura prietenilor, ci [ceea ce primesc 
din] mâna [altora] și pe aceia îi socotesc sfinți, 
cărora le golesc buzunarul. 

Despre care și Ecclesiastul grăiește: «Cel ce 
iubește banul nu va fi împlinit/ nu se va îndes- 
tula cu banul» (Eccl. 5, 9)194.  

În același fel urmăresc și răsplătirile, ca să 
îi laude pe cei de la care primesc ceva, sau în 
mod cert, [nu urmează] celor care împart ceva, 
decât dacă au socotit că vor putea să ia pentru 
sine”195.  

                                           
192 La fel este și în VUL și în LXX.  
193 În text este: „vitiorum”: al păcatelor. Însă au- 

torul se referă, de fapt, la cei care comit păcatele, la 
păcătoși. 

194 Poate avea mai multe sensuri: fie că nu se 
satură niciodată de bani, fie că Dumnezeu îl bate sau îi 
ia de pe pământ și nu ajunge să se bucure de ce a 
strâns ca un nebun, fie că, de fapt, strânge bani și 
sufletul său îl lasă sărac și nu se simte niciodată îm- 
plinit în inima și în sufletul său. 

195 PL 24, col. 39-40. 
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„Vers. 24: «Pentru aceasta zice Domnul 
Oștirilor, Cel tare al lui Israil». 

Pentru Cel tare al lui Israil, pe care toți l-
au tradus în mod asemănător, numai [tradu- 
cătorii] LXX, nu știu ce voind, au stabilit [urmă- 
toarea traducere]: vai, cei tari ai lui Israil196. 
Ceea ce noi putem explica astfel, încât să zicem: 
conducători de asemenea jefuitori și puternici 
[corripi atque robustos], despre care s-a scris: 
«Cei tari vor suferi tare chinurile» (Înț. lui Sal. 
6, 7)197. Și: «Cui i se dă mai mult, mai mult i se 
va cere de la el» (Lc. 12, 48). […] 

«Mă voi odihni [consolabor] asupra împo- 
trivitorilor Mei și Mă voi răzbuna asupra vrăj- 
mașilor Mei».  

În schimb și în aceasta, care în ebraică nu 
se află, se spune în LXX: «Căci nu va înceta 
mânia Mea împotriva vrăjmașilor Mei». Căci îi 
dojenește pe cărturari și pe farisei, despre care 
se spune și în Evanghelie: «Vai vouă, cărturari și 
farisei» (Mt. 23, 13 sqq). Și, în alt loc: «Neam 
desfrânat și viclean cere semn și semn nu i se va 

                                           
196 În LXX, versetul 1, 24 este acesta: „dia. tou/to 

ta,de le,gei ò Sespo,thj Ku,rioj Sabawq ouvai. oi` ivscu,ontej 
Israhl ouv pau,setai ga,r Mou ò qumo.j evn toi/j u`penanti,oij 
kai. kri,sin evk tw/n evcqrw/n Mou poih,sw/ Din această 
cauză, aceasta zice Stăpânul, Domnul Savaot: vai, cei 
tari ai lui Israil! Nu va înceta pentru Mine mânia în cei 
împotrivitori și judecata de la vrăjmașii Mei voi face”. 

197 „Potens potenter tormenta patientur”. 
În VUL este 6, 9: „fortioribus autem fortior instat 

cruciatio/ dar chinul pentru cei tari apasă mai tare”.  
În LXX: „oi/j de. krataioi/j ivscura. evfi,statai e;reuna/ 

dar celor tari le va veni cercetare tare” (Înț. lui Sal. 6, 
8). 
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da lui, decât semnul lui Ionas Profetul» (Mt. 12, 
39). 

Deci îi plânge Părintele cel preamilostiv 
[clementissimus Pater] pe conducătorii cei fă- 
cători de rău [delinquentes] și îi strigă pe împo- 
trivitorii Săi și îi cheamă pe vrăjmașii Săi [spu- 
nându-le] că pier cei care nu vor să facă po- 
căință, că nu îi va primi  pe cei care vin la Sine 
[astfel, nepocăiți]. Căci apropriindu-Se de Ieru- 
salim, [Domnul] a lăcrimat și a zis: «Ierusalime, 
Ierusalime, care îi ucizi pe Profeți și îi omori cu 
pietre pe cei care sunt trimiși la tine, de câte ori 
am vrut să-i adun pe fiii tăi, precum cloșca puii 
săi, și nu ai vrut!» (Mt. 23, 37). 

Așadar, odihna lui Dumnezeu [consolatio 
Dei] asupra împotrivitorilor și vrăjmașilor Lui 
este ca cine nu a înțeles binefacerile [Lui] să fie 
îndreptat prin chinuri [suppliciis]”198. 

„Vers. 25: «Îmi voi întoarce mâna Mea spre 
tine și te voi topi spre a te curăți de zgura ta și 
voi îndepărta orice plumb al tău199». […]  

Pentru că mai sus zisese: «Argintul tău s-a 
schimbat în zgură» (1, 22), acum păstrează 

                                           
198 PL 24, col. 40.  
199 În text: „omne stannum tuum”, stannum 

însemnând fie un aliaj de argint și plumb, fie staniu/ 
cositor. Ideea este că Dumnezeu o va curăți ca să 
rămână ca argintul lămurit în foc, curățit de șapte ori 
(Ps. 11, 7). Va curăți cetatea de tot deea ce este necurat, 
chiar dacă necurăția a format un aliaj cu ea, o va curăți 
prin ardere duhovnicească, îndepărtând ceea ce este 
greu și fără valoare, nefolositor din acest aliaj. 

Fragmentul acesta, „et auferam omne stannum 
tuum/ și voi îndepărta orice plumb al tău” nu există în 
LXX. Iar în VUL este „stagnum” și nu „stannum”, dar 
înseamnă același lucru. 
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metafora, pentru ca să Se întoarcă [Dumnezeu] 
asupra ei [a cetății], adică să-Și întindă mâna Sa 
spre pedepsire și spre curățire și să îndepărteze 
orice murdărie și greșelile păcatelor.  

Ca să despartă plumbul și să rămână argin- 
tul curat, ceea ce nu poate să fie fără foc, prin 
care arată pe cei care vor îndura chinurile. 
Citim și în Malahias despre Domnul: «El va 
trece ca focul topiturii și ca iarba celor ce 
spală200 și va ședea topind și curățind precum 
[se ard și se curățesc] argintul și aurul și va 
curăți pe fiii lui Levi» (Mal. 3, 2-3). 

Pentru ca apoi să fie curățiți, se zice despre 
ei: Și vor fi aducând Domnului jertfe întru drep- 
tate.  

Iezechiil zice că fiecare casă a lui Israil este 
amestecată cu bronz și fier și plumb și cositor și 
după aceea curățită, iar apoi, fiind curățită, cu- 
noaște că El este Domnul (cf. Iez. 22, 18-22). 

Dar, și în Evanghelie, aceeași semnifi- 
cație este arătată sub o altă metaforă: «A Cărui 
lopată de vânturare [este] în mâna Lui și va face 
curată aria Sa și va curăți grâul și va strânge 
grânele în hambar; pleava/ paiele [paleas] însă 
le va arde cu foc nestins» (Mt. 3, 12)”201. 

„Vers. 26: «Voi aduce înapoi pe judecătorii 
tăi ca să fie ca mai înainte și pe sfătuitorii tăi 
precum în vechime».  

[Unde?] În cetatea credicioasă Sion, care 
mai apoi s-a făcut desfrânată și, pentru ceea ce 

                                           
200 E vorba de o iarbă specială, care probabil cu- 

răța foarte bine hainele, un înlocuitor al detergentului 
modern. 

201 PL 24, col. 40-41. 
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este drept sau pentru dreptate202, au locuit în ea 
ucigașii. De aceea Dumnezeu a întors mâna Sa 
ca să o topească pe ea spre curățire și să înde- 
părteze orice plumb al ei și să îi readucă pe 
judecătorii ei după cum au fost la început și pe 
sfătuitori precum [erau] în vechime. Judecătorii 
de mai înainte au fost Moisis și Iisus, fiul lui 
Navi, și ceilalți, ale căror nume ne învață chiar 
cartea Scripturii Sfinte. Și apoi David și alți 
împărați drepți.  

Așadar, [Dumnezeu] readuce [pe alții] ase- 
menea Judecătorilor. Fie după robia babilo- 
niană, ca să vrea și evreii203: pe Zorobabel, 
Esdras și Neemias și pe ceilalți conducători [...], 
fie cu adevărat mai drepți și mai cinstiți: pe 
Apostoli și pe cei care au crezut prin Apostoli și 
care au format pe conducătorii Bisericii, pre- 
cum la începutul vedeniei acestuia204 am zis, că 
și amenințarea și încredințarea țin de vremea 
pătimirii Domnului și de credință, care după 
patima Lui a întemeiat Biserica. 

«După aceea te vei numi cetate dreaptă, 
oraș credincios». Aceasta [o spune] în mod 
evident despre Biserică, care în Domnul este să 
fie crezută, atât de către iudei, cât și de nea- 
muri, [după cum] arată învățătura profetică. 

Însă orașul drept acesta este, adică al 
Domnului și Mântuitorului, sau aceasta se va 
numi dreaptă, despre care s-a zis: «Nu poate să 
se ascundă cetatea așezată deasupra muntelui» 
(Mt. 5, 14)”205. 

                                           
202 Pentru că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. 
203 În sensul că pe aceștia îi acceptă și evreii. 
204 A Sfântului Isaias. 
205 PL 24, col. 41-42. 

213



 

 

„Vers. 27-29: «Sionul va fi răscumpărat/ 
mântuit în judecată și îl vor readuce pe el în 
dreptate și [Dumnezeu] îi va zdrobi pe ucigași 
și pe cei păcătoși, iar pe cei care Îl vor părăsi pe 
Domnul, îi va arde. Căci vor fi împăștiați/ tul- 
burați/ nimiciți de la idolii cărora le-au adus 
jertfe. Și vă veți rușina pentru grădinile pe care 
le-ați ales».  

Nu toți vor fi răscumpărați, nici nu se vor 
mântui toți, ci cei rămași, despre care s-a spus 
și mai sus. Dar [aceștia] vor fi readuși întru 
dreptate atunci când ucigașii [scelerati] și păcă- 
toșii vor fi zdrobiți, iar cei care se vor lepăda de 
Domnul vor fi arși. 

Și când se vor mântui [cei care vor fi rămă- 
șița lui Israil], se vor nimici cei care mai înainte 
au jertfit idolilor și se vor rușina întru grădinile 
[idolești] pe care le-au ales. Dar care înseamnă 
locuri ale desfrâului [loca luxuriae], dumbrăvi și 
păduri206.  

Vers. 30: «Căci vor fi ca un terebint/ stejar 
[terebinthus] căruia îi cad frunzele sau ca o 
grădină sau livadă [paradisus] fără apă». 

Până astăzi iudeii, citind Scripturile Sfinte, 
sunt terebint207 sau stejar [quercus], după cum a 
interpretat Simmahos. Și la Evanghelie (Mt. 21) 
[sunt numiți] smochin, care s-a uscat, pe care, 
când Domnul căutase poame și nu găsise, l-a 
blestemat spre veșnica lui uscare. 

Dar chiar înseși frunzele și poamele cuvin- 
telor au încetat acum la ei. De asemenea și 

                                           
206 În care se făcea închinarea la idoli. 
207 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pistacia_palaestin

a.  
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grădina udată, adică știința Scripturilor, sau 
livada pomilor diverși, care este fără harul du- 
hovnicesc, aceasta produce într-adevăr legume- 
le despre care grăiește Apostolul: «Cel ce este 
neputincios mănâncă legume» (Rom. 14, 2), și 
[provoacă] uscare rădăcinilor, [încât] tot ce e 
verde se schimbă în uscăciune și în murdă- 
rie”208. 

„Vers. 31: «Și va fi puterea voastră ca scân- 
teia câlților arzând [ut favilla stuppae]». [...] 
Așadar, toată puterea și mândria păcătoșilor și 
ucigașilor lui Israil, care L-au părăsit pe Dom- 
nul – și de aceea au fost nimiciți, și care au slujit 
idolilor și se vor rușina întru grădinile pe care 
le-au ales –, vor fi prefăcute în cenușa câlților 
pe care i-a înghițit focul într-o clipită. 

Căci zice mai departe: «și fapta lui», adică 
a puterii voastre sau a idolatriei, în care rătă- 
ciserăți, va arde într-o scânteie sărmană [parvu- 
la scintilla]. 

«Și va urma și celălalt asemenea și nu va fi 
cine să-l stingă». După cum se vede, [urmează 
să piară astfel] și cunoașterea iudeilor și toate 
faptele pe care le fac. Sau și idolul și Ierusa- 
limul, în care a fost idolul. Și, când va veni 
Domnul, nimeni nu va putea să stingă [focul]. 

Pe care, pe toate, le putem înțelege [a fi 
spuse] chiar despre învățăturile împotrivitoare: 
că vor pieri și învățătorii și ucenicii la fel și 
toate faptele lor vor fi mâncarea focului”209. 

„Cap. 2, vers. 1: «Cuvântul pe care l-a văzut 
Isaias, fiul lui Amos, despre Iudas și Ierusalim». 
Și în vedenia anterioară, pe care am explicat-o 

                                           
208 PL. 24, col. 42. 
209 PL 24, col. 42-43. 
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deja, unde LXX a tradus: «pe care a văzut-o 
împotriva Iudeii și împotriva Ierusalimului» (1, 
1), în ebraică este scris: Al Iudah Ierușalaim 

~Øil'(v'WrywI hd"ÞWhy>-l[;. Și în aceasta, care urmează, în 

ebraică se află la fel. 
Și mă mir cum traducătorii LXX acolo au 

zis: «împotriva Iudeii și împotriva Ierusalimu- 
lui» (1, 1), iar aici: «despre Iudeea și despre 
Ierusalim» (2, 1)210. Decât poate pentru că acolo 
îi numește pe oamenii păcătoși, sămânța răută- 
ții/ josniciei, fiii nedreptății și căpeteniile Sodo- 
mei sau poporul Gomorei și cetate desfrânată și 
așa mai departe, [încât înțelegem că] a fost tra- 
dus mai mult sensul decât cuvântul.  

Iar aici, pentru că sunt făgăduite îndată 
cele bune («Fi-va în zilele cele din urmă arătat 
[manifestus] muntele Domnului, și casa Dom- 
nului [domus Dei] în vârful munților»), [de 
aceea] au înțeles profeția nu împotriva Iudeii și 
împotriva Ierusalimului, ci despre Iudeea și 
despre Ierusalim. 

Dacă acolo, după amenințare citim pe cele 
bune («Voi aduce înapoi pe judecătorii tăi ca să 
fie ca mai înainte și pe sfătuitorii tăi precum în 
vechime. După aceea te vei numi cetate dreap- 
tă, oraș credincios», cf. 1, 26), aici, după cele 
bune, este amenințarea celor rele/ aspre [trucu- 
lenta]: «Iată, Domnul, Stăpânul Oștirilor, va 
retrage din Ierusalim și din Iuda puterea și bu- 
năstarea, orice vigoare a pâinii și orice vigoare a 
apei» (3, 1) și cele care urmează. Așadar, după 
ebraică, și în acea vedere, și în acest cuvânt, pe 

                                           
210 Într-adevăr, în LXX la 1, 1 scrie: „kata. th/j 

Ioudai,aj kai. kata. Ierousalhm”, iar la 2, 1: „peri. th/j 
Ioudai,aj kai. peri. Ierousalhm”.  
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care l-a văzut Isaias, fiul lui Amos, se înțelege [a 
fi vorba] despre Iuda și despre Ierusalim, [iar] nu 
împotriva lui Iuda și a Ierusalimului. Sau, după 
cum a tradus Simmahos: pentru Iuda și Ieru- 
salim. 

Însă, în mod sigur, [profețiile sunt] despre 
Iuda și Ierusalim, în care pot să stea [la un loc] 
și cele vesele și cele triste. Și aceasta socotim, 
pentru că acolo a văzut vedenie [visionem], 
[iar] aici pe Cuvântul, Care era la început la 
Dumnezeu. Și acolo [era] amenințându-i pe 
iudei, ca mântuirea să vină la neamuri. Iar aici, 
începând de la neamuri cu mântuirea, pedep- 
sindu-l pe Israil, pentru ca prin chemarea de la 
alții să se adune credincioșii în Biserica lui 
Hristos”211. 

„Vers. 2: «Și va fi în zilele din urmă 
pregătit muntele casei Domnului în vârful mun- 
ților». 

Despre zilele din urmă citim și în Facerea, 
vorbind Iacov fiilor săi și zicând: «Veniți ca să 
vă vestesc vouă cele ce vor să fie în zilele din 
urmă» (Fac. 49, 1). Apoi către Iudas, din sămân- 
ța căruia S-a născut Hristos, a zis: «Nu va lipsi 
conducător din Iudas, nici căpetenie din coap- 
sele tale, până [când] nu va veni [Cel] care S-a 
odihnit: și El va fi așteptarea neamurilor» (Fac. 
49, 10). 

În aceste zile din urmă va fi ceasul din 
urmă, despre care vorbește și Ioan Apostolul: 
«Fiii [filioli] mei, este ceasul din urmă» (I In. 2, 
18), în care piatra tăiată din munte fără mâini, a 
crescut munte mare și a umplut tot pământul. 

                                           
211 PL 24, col. 43. 
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De care căpetenia Tirului, în Iezechiil, s-a nu- 
mit rănit212 (Iez. 28, 16, cf. LXX). 

Acest munte în casa Domnului este [cea] 
pe care Profetul o vede, zicând: «Una am cerut 
de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să 
locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții 
mele» (Ps. 26, 4). Și despre care Pavlos îi scrie 
lui Timoteos: «Însă fără să întârzii, ca să știi în 
ce fel trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, 
care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâl- 
pul și temelia adevărului» (I Tim. 3, 15). 

Această casă s-a zidit pe temelia Aposto- 
lilor și a Profeților [fundamentul Apostolorum 
et Propahetarum] (cf. Efes. 2, 20), care și ei sunt 
munți [et ipsi montes sunt], ca niște următori ai 
lui Hristos. 

Despre această casă [și despre] Ierusalim, 
Psalmistul împreună strigă, zicând: «Cei ce se 
încred în Domnul [sunt] ca muntele Sion, nu va 
fi clătinat în veac cel ce locuiește în Ierusalim. 
Munți împrejurul lui, iar Domnul împrejurul 
poporului Său» (Ps. 124, 1-2). 

De unde și Hristos întemeiază Biserica pe 
un munte [super unum montium] și-i grăiește 
lui: «Tu ești Petros și pe această piatră voi zidi 
Biserica Mea și porțile Iadului nu se vor întări 
[praevalebunt] împotriva ei» (Mt. 16, 18). [...] 

«Și se va ridica deasupra dealurilor» (2, 2). 
Cel ce în capetele munților este arătat și pre- 
gătit, Acesta Se va ridica peste dealuri.  

Despre care munți și dealuri grăiește și mi- 
reasa din Cântarea cântărilor: «Glasul frățio- 
rului [fratruelis] meu: iată, acesta vine sărind 

                                           
212 „Și ai fost rănit din/ de către muntele lui 

Dumnezeu/ kai. evtraumati,sqhj avpo. o;rouj tou/ Qeou/”.   
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peste munți, săltând peste dealuri; frățiorul 
meu asemenea este căprioarei/ gazelei sau pu- 
iului de cerbi în munții Betel/ Vetil» (Cânt. 
Cânt. 2, 8-9). 

«Și vor curge către El toate neamurile și 
vor merge popoare multe» (2, 2-3).  

Căci toate neamurile vor sluji Lui, Căruia I 
s-a spus: «Cere de la Mine și Îți voi da Ție nea- 
murile moștenirea Ta, și stăpânirea Ta [până la] 
marginile pământului» (Ps. 2, 8). Ca să slujască 
Lui, după Sofonias, sub un singur jug, despre 
care același Profet mărturisește: «De la mar- 
ginile fluviilor Etiopiei Îți vor aduce Ție jertfe» 
(Sof. 3, 10). 

Și în psalmul 71 citim: «În fața Lui vor 
cădea/ se vor închina etiopienii» (Ps. 71, 9). 
«Pentru ca în numele lui Iisus tot genunchiul să 
se plece, al celor cerești și al celor pământești și 
al celor de dedesubt» (Filip. 2, 10)”213. 

„Vers. 3: «Și vor zice: veniți, să ne suim la 
muntele Domnului și la casa Dumnezeului lui 
Iacov și ne va învăța pe noi căile Sale și vom 
umbla în cărările Sale». [...] 

Deci când vom fi în casa Dumnezeului lui 
Iacov, atunci ne va învăța pe noi căile Sale, prin 
care să înaintăm către El, și vom umbla în cără- 
rile Sale, pe care au călcat și alții. 

Într-adevăr, și Iisus, urcându-Se în munte, 
i-a învățat pe Ucenicii Săi cele opt fericiri [octo 
beatitudines] și pe celelalte pe care le adaugă 
cuvântul evanghelic (Lc. cap. 6). 

Așadar, mai întâi trebuie învățate căile 
Domnului, iar apoi cum să mergem pe cărările 
Sale. 

                                           
213 PL 24, col. 43-45. 
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«Căci din Sion va ieși legea [exibit] și cu- 
vântul Domnului din Ierusalim» (2, 3).   

De aceea toate neamurile și popoare multe 
se vor încuraja reciproc și vor zice: «Veniți, să 
ne suim la muntele Domnului» și celelalte care 
urmează, «căci din Sion va ieși [egredietur] le- 
gea și cuvântul Domnului din Ierusalim». Nici- 
decum din Sinai/ Sina și din singurătate [de 
solitudine] și din muntele Oreb/ Horib, ci din 
muntele Sion, pe care s-a zidit Ierusalimul. Și 
din Ierusalim, în care este templul și religia/ 
cinstirea Domnului [religio Dei]. 

Citim că adesea Domnul învăța în templu 
(Mt. 23) și că nu se cuvenea să moară Prorocul 
în afara Ierusalimului, vorbind, de asemenea, 
despre cuvânt și lege.  

Căpeteniilor li se poruncește să asculte 
cuvântul, iar poporul [trebuie] să audă cu ure- 
chile [auribus percipere] legea. Deci cel care 
mai întâi a împlinit legea, vine apoi la cuvân- 
tului lui Dumnezeu [sermonem Dei]. 

Dar și în Iersusalim, Biserica mai întâi 
zidită a însămânțat Biserici în întreaga lume 
[primum fundata Ecclesia totius orbis Ecclesias 
seminavit]. Și zicând aceasta, că oricine a fost în 
oglinda și în vedenia păcii [in specula et in 
visione pacis], [se înțelege că] în acesta și legea 
și cuvântul Domnului s-au întemeiat.  

Și nu a zis frumos/ simplu [pulchre]: în 
Sion și în Ierusalim va fi și va rămâne cuvântul 
și legea Domnului, ci: «va ieși», ca să arate că 
din acel izvor [va ieși] revărsându-se învățătura 
lui Dumnezeu la toate popoarele. 

«Și va judeca neamurile și va dovedi [argu- 
et] popoare multe» (2, 3).  
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Așadar, și între neamuri este să judece. 
[Însă] nu toți necredincioșii, osândindu-i să-și 
poarte pedeapsa, [suferă același chin], ci pentru 
diferitele răsplătiri trebuie să pătimească [mun- 
ci] diferite.  

Iar după ce va judeca neamurile, atunci va 
dovedi [arguet] popoare multe, sau, așa cum au 
tradus [traducătorii] LXX: popor mult.  

Și ia aminte ordinea: vor fi judecate 
neamurile, pentru că ele cred [în Hristos], «căci 
cine nu crede, deja a fost judecat» (In. 3, 18). 
Însă popor mult, prin care se înțelege Israil, 
nicidecum nu va fi judecat, ci va fi dovedit/ 
osândit, pentru că, la el fiind trimis Fiul lui 
Dumnezeu, nu L-a primit”214. 

„Vers. 2, 4: «Și vor topi săbiile lor [trans- 
formându-le] în pluguri și lăncile lor în seceri» 
(2, 4).  

Orice zel al războinicului va fi întors spre 
pace și în locul neînțelegerii [discordia] va fi, în 
toată cetatea, înțelegere [concordia]. Săbiile vor 
fi schimbate în pluguri și lăncile în seceri, încât, 
în locul furiei lăsate deoparte a luptătorului, [ei] 
să slujească pentru agricultură și să taie cu 
secerile cele mai bogate lanuri. 

[Acestea,] într-adevăr, se pot înțelege și 
duhovnicește: atunci când toată învârtoșarea 
[duritia] inimii noastre este frântă [frangitur] în 
plugul lui Hristos și sunt smulși spinii păcatelor 
[spinae vitiorum], încât semințele cuvântului 
lui Dumnezeu să crească în lanuri. Și apoi [din] 
muncile mâinilor noastre să mâncăm, când 
«venind vor veni întru bucurie, purtând snopii 
lor» (Ps. 125, 6). 

                                           
214 PL 24, col. 45-56. 
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«Nu va ridica neam contra neam sabia, 
nici nu se vor mai pregăti/ antrena pentru răz- 
boi» (2, 4). 

Să aruncăm vechile istorii și să ajungem 
până la al 28-lea an al lui Caesar Augustus (în al 
cărui 41-lea an [de domnie] Hristos S-a născut 
în Iudeea), [în care] în tot pământul era discor- 
die și toate popoarele izbucniseră/ luaseră foc 
[arsisse] împotriva neamurilor vecine în dorința 
de a se lupta, astfel încât să măcelărească și să 
fie măcelărite.  

Însă prin nașterea Domnului [și] Mântui- 
torului, când, sub conducerea lui Cyrino al Siri- 
ei s-a făcut primul plan în tot pământul [in toto 
orbe terrarum] și s-a pregătit, prin învățătura 
evanghelică, pacea Imperiului Roman, atunci 
orice război a încetat și nicidecum nu se mai 
pregăteau pentru război prin orașe și sate, ci  
pentru cultivarea câmpurilor, lăsând soldaților 
și legiunilor romane dorința de a se lupta 
împotriva popoarelor barbare, când s-a împlinit 
acea cântarea a Îngerilor: «Slavă întru cei de sus 
lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire» (Lc. 2, 14). Și în zilele Lui a răsărit 
dreptatea și mulțimea păcii (cf. Ps. 71, 7)”215. 

„Vers. 5-6: «Casa lui Iacov, veniți și să 
umblăm în lumina Domnului. Însă ai lepădat pe 
poporul Tău, casa lui Iacov». 

După chemarea neamurilor și arătarea 
muntelui Domnului peste vârful munților, 
Profetul se întoarce la poporul său, care este 
poporul iudeilor, care este numit casa lui Iacov, 
și îi încurajează pe ei, pentru ca cei care se 
prăvălesc în întunericul greșelilor să primească 

                                           
215 PL 24, col. 46-47. 
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lumina adevărului și să umble în lumina Dom- 
nului. [...] 

Voi însă, casa lui Iacov, casa poporului 
meu, veniți cu mine și împreuna vom umbla în 
lumina Domnului: să primim Evanghelia lui 
Hristos, să ne luminăm [illuminemur] de către 
Cel ce zice: «Eu sunt Lumina lumii» (In. 8, 
12)”216. 

„Vers. 7: «Căci s-au umplut [ca] odinioară 
și au avut prezicători ca filistimii». Întotdeauna 
[traducătorii] LXX au tradus pe filistimi [Phi- 
listhiim] cu străini, [folosind] numele comun 
pentru cel propriu, care reprezintă astăzi nea- 
mul palestinienilor. [...] 

De unde este aceea ce se spune în psalmi, 
[odată] cu enumerarea celorlalte neamuri: «Mie 
străinii Mi s-au supus» (Ps. 59, 10), însemnând 
nu toate popoarele străine, ci îi arată tocmai pe 
palestinieni [Palaestinos].  

Și descoperă motivele pentru care Domnul 
a lepădat pe poporul Său, casa lui Iacov. Pentru 
că s-au umplut, zice, după cum au fost la 
început, de prezicători și de semne/ amulete și 
[au fost] unși cu necurățiile idolatriei. Scriind 
Moisis, cunoaștem că nu s-au întors de la 
semne/ amulete, nici de la oracole, pe care le-
au avut neamurile pe care le-a alungat Domnul 
de la fața lui Israil: ale cananeilor, amoreilor și 
heteilor.  

Acest loc, comentatorii Bisericii altfel și 
altfel îl explică. Totuși vor să arate aceasta, că, 
fiind lepădat poporul iudeilor, țara [care] odi- 
nioară [a fost] a făgăduinței a fost ocupată de 
armata romană. Și, fiind alungați iudeii, au 

                                           
216  PL 24, col. 47. 
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locuit în Iudeea cei străini, care de pe tot 
pământul [și] din neamuri diverse au venit să 
locuiască, aduși de Titus și de Vespasian și de 
Hadrian și de alți conducători [romani].  

Alții însă pot să nu spună aceasta în 
legătură cu epoca romană, ci cu una anterioară, 
mai înainte de a fi fost ruinați de către babi- 
lonieni: cele ce sunt povestite că au fost sub 
împărați [ai Israilului] necredincioși și care au 
fost lepădați de la Domnul. 

«Și copii străini s-au adăugat [adhaese- 
runt]» (2, 7). Pe care [traducătorii] LXX l-au 
tradus: «Și mulți fii străini li s-au născut lor»217. 
Simmahos: «Și cu fii străini au plesnit din 
palme [applauserunt]». Pentru care în ebraică 
este scris: iesfiku [WqyPi(f.y :], pe care evreii l-au 

tradus prin evsfhnw,qhsan, iar noi am schimbat cu 
adhaeserunt, ca să fie arătată urâciunea păca- 
telor în neamul Iudeii.  

Însă la fel [au făcut] și grecii și romanii, 
întrucât au lucrat păcatul odinioară, încât și cei 
mai străluciți dintre filosofii Greciei aveau 
amanți în mod public [publice concubinos], și 
Adrian/ Hadrianus, cunoscător în artele filoso- 
fiei, l-a zeificat [consecrarit in deum] pe 
Antinous218 și a întemeiat templul lui și jertfe și 
preoți și de la acesta au primit nume cetăți și o 
regiune a Egiptului. Copiii stătuseră între pros- 
tituate, alături, în lupanarele teatrelor [in for- 
nicibus spectaculorum], lăsați [în voia] do- 
rinței desfrânate publice [publicae libidini].  

                                           
217 Is. 2, 6, LXX: „kai. te,kna polla. avllo,fula evge- 

nh,qh auvtoi/j”. 
218 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Antinous.  
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În vreme ce, sub împăratul Constantin219, 
strălucind Evanghelia lui Hristos, a fost lepă- 
dată și necredința tuturor neamurilor [păgâne], 
și urâciunea [păcatelor]”220. 

„Vers. 8: «Și s-a umplut țara de argint și de 
aur și nu este sfârșit comorilor ei». 

Între celelalte păcate ale țării casei lui 
Iacov se numără chiar mulțimea aurului și a 
argintului. Între semne și oracole, cai și căruțe, 
pe care Dumnezeu le-a interzis a fi înmulțite 
împăraților lui Israil, între idoli, care sunt lucrul 
mâinilor oamenilor, osândește și lăcomia [ava- 
ritia condemnatur]. 

Despre care Domnul a învățat în 
Evanghelie să nu ne strângem nouă comori pe 
pământ [ne thesaurizemus nobis thesauros in 
terra] și să nu ne facem comori pe care furul 
poate să le răpească [fur possit eripere], luând 
[totul] până la capăt [ad extremum]: «Nu puteți 
să slujiți lui Dumnezeu și lui mamonas»  (Mt. 6, 
24).  

Ceea ce frumos [zice] acea parte din vers, 
[că] Întotdeauna avarul duce lipsă, cu alte 
cuvinte Profetul a arătat zicând: Și nu este 
sfârșit comorilor ei. Nu că nu ar avea sfârșit 
comorile, ci că [dorirea lor] nu încetează de a 
stăpâni sufletul.  

De altfel, prin aceste cuvinte, este umilită 
lăcomia neamului iudeilor și a [neamului] ro- 
manilor deopotrivă. [...] 

«Și s-a umplut pământul ei221 de cai și 
cvadrigele/ carele [quadrigae] ei fără număr». 

                                           
219 Sfântul Constantin cel Mare.  
220 PL 24, col. 47-48. 
221 Al casei lui Iacov. 
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Căci nu se cuvine a număra ceea ce împotriva 
poruncii lui Dumnezeu este stăpânit.  

De aceea și în psalm se zice: «Mincinos 
calul în/ întru mântuire» (Ps. 32, 17). Și la 
Ieșirea: «Pe cal și pe călăreț i-a aruncat în mare» 
(Ieș. 15, 1). Și în alt psalm: «Aceștia în care 
[curribus222] și aceștia în cai223, dar noi întru 
numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom 
ruga» (Ps. 19, 8)”224.  

„Vers. 9: «Și s-a umplut pământul ei de 
idoli: au cinstit/ adorat [adoraverunt] lucrul 
mâinilor lor, pe care le-au făcut degetele lor, și 
s-a plecat/ s-a gârbovit omul [incurvavit se 
homo] și s-a umilit bărbatul [humiliatus est 
vir]». 

Unde odinioară era templul și cinstirea lui 
Dumnezeu, acolo a fost așezată statuia lui 
Adrian/ Hadrianus și idolul Jupiter. 

Această mărturie mulți o interpretează 
prin ceea ce citim în Evanghelie: «Când deci 
veți vedea urâciunea pustiirii [abominationem 
desolationis] stând în locul cel sfânt» (Mc. 13, 
14). S-au înclinat în fața lucrului mâinilor lor, 
iar omul, ființă rațională, a cinstit arama și 
piatra. Însă sunt [unii Sfinți Părinți] care inter- 
pretează aceasta [ca fiind spusă] despre iudei, 
care, mai înainte de a fi robiți în Babilon, făceau 
toate acestea și de aceea au fost lăsați/ părăsiți 
[dimissi sunt] de Dumnezeu. Pentru aceea și la 
sfârșitul versetului s-a pus [s-a zis]: «Așadar, nu 
îi lăsa [dimittas] pe ei [neosândiți]!». 

                                           
222 Currus, currus = car triumfal [de luptă]. 
223 Caii și carele de luptă erau semnul puterii 

omenești. 
224 PL 24, col. 49. 
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Putem să spunem și aici, apoi, un sens 
mistic, [și anume] că orice dogmă/ învățătură 
[promovată de om și] contrară adevărului cin- 
stește lucrul mâinilor sale și așază idolii în pă- 
mântul său.  

Și se gârbovește omul și se umilește 
bărbatul și a se ridica pe sine nu poate, pentru 
că este legat de diavol, decât dacă îl va ridica pe 
el Domnul, după pilda acelei femei [gârbove], 
pe care Satana o legase de 18 de ani, încât nu 
putea să privească niciodată cerul, ci numai pă- 
mântul (cf. Lc. 13, 10-16). 

«Așadar, nu îi lăsa pe ei»225. Pe care LXX 
[cei 70] l-au tradus: «Și nu îi voi lăsa pe ei»226. 

Dacă vorbește Dumnezeu, astfel trebuie să 
se înțeleagă: pentru că au făcut atâtea, nu îi voi 
cruța pe ei, nici nu voi lăsa/ trece cu vederea 
atâtea păcate nenumărate.  

Dacă [vorbește] Profetul, [trebuie să citim] 
înțelegând astfel: așadar, nu îi lăsa pe ei 
[nepedepsiți], care au comis atâtea fărădelegi 
[tanta scelera perpetrarunt]!  

Pe care, dacă le înțelegem [a fi spuse] 
despre romani, este mai adevărată interpre- 
tarea: [nu-i lăsa pe ei, pe] cei care, dărâmând 
templul lui Dumnezeu, nu L-au cinstit pe El, 
care au adus biruința, dar [și pe] idolii mâinilor 
lor.  

Dacă însă despre iudei [trebuie înțelese a fi 
spuse aceste cuvinte], sentința Profetului este 
vehementă [truculenta], întrucât se vede rugân- 
du-se împotriva poporului său, căruia îi zisese 

                                           
225 La fel și în VUL: „Ne ergo dimittas eis”. 
226 LXX: kai. ouv mh. avnh,sw auvtou,j. 
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mai sus: «Casa lui Iacov, veniți și să umblăm în 
lumina Domnului»”227. 

„Vers. 10: «Intră în piatră, să te ascunzi în 
groapa din pământ, de la fața fricii Domnului și 
de la slava măreției Sale!».   

Eu228, desigur, am îndemnat poporul zi- 
când: «Casa lui Iacov, veniți și să umblăm în 
lumina Domnului». Dar pentru că a lepădat 
Domnul pe poporul lui Iacov – l-a lepădat, deci, 
pentru că ori a făcut, ori a îngăduit [să se facă] 
ceea ce am arătat mai sus –, de aceea vă 
prevestesc [praenuntio] vouă că rele sunt cele 
care vor veni și [acum] vă îndemn ca să intrați 
în pietre și să vă ascundeți în hrube/ grote de la 
fața armatei babiloniene sau romane, când 
toate vor fi distruse. Precum [spune și] aceea ce 
citim în Evanghelie: «Atunci vor zice munților: 
cădeți peste noi!; și pietrelor: ascundeți-ne pe 
noi!» (Lc. 23, 30). 

După cum în sens mistic cu adevărat ne 
învață/ ne poruncește nouă, de la fața măreției 
Domnului, să luăm tăria pietrei, despre care s-a 
zis: «piatra, adăpost iepurilor» (Ps. 103, 18). Și: 
«în piatră m-ai înălțat pe mine» (Ps. 26, 6)229.  

De asemenea, Moisis a fost pus în gaura 
pietrei, ca să vadă spatele Domnului (Ieș. 33, 21-
23). Și [putem cita și un alt verset]: «bea po- 
porul din piatra duhovnicească, care îi urma pe 
ei» (I Cor. 10, 4). 

                                           
227 PL 24, col. 49-50. 
228 Sfântul Ieronim vorbește ca din partea 

Profetului, a Sfântului Isaias. 
229 În VUL nu este „m-ai înălțat” [exaltasti], ci: 

„m-a înălțat” [exaltavit]. La fel și în LXX, doar că aici 
citatul este din Ps. 26, 5: „evn pe,tra| u[ywse,n me”. 
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Și se ascunde în piatră cine intră în cămara 
sa și, cu ușa închisă, Îl cinstește/ Îl laudă pe 
Tatăl, pentru ca, așezat în trupul/ trunchiul de 
lut [in terreno corpore], traversând [marea] lu- 
mii, să nu simtă furtuna”230.  

„Vers. 11: «Ochii înălțați ai omului au fost 
umiliți și va fi plecată/ gârbovită înălțimea 
bărbaților. Numai Domnul va fi înălțat în ziua 
aceea». 

Când vor veni vrăjmașii și sabia babilo- 
niană sau romană va distruge orice provincie și 
cetele/ trupele războinicilor vor împresura Ieru- 
salimul, atunci nu vor putea să îi apere în vreun 
fel nici averile/ bogățiile, nici originea nobiliară 
[nobilitas generis], nici puterea demnității [so- 
ciale]. Ci o robie va fi pentru fiecare și numai 
Dumnezeu va fi înălțat, a Cărui mânie nimeni 
nu va putea să o potolească. 

Mulți înțeleg acestea despre ziua Judecății, 
că toată creatura este smerită231 în comparație 
cu slava dumnezeiască și se cunoaște pe sine a 
nu fi nimic [nihil esse se sentiat] [în fața lui 
Dumnezeu]”232. 

„Vers. 12: «Căci ziua oștirilor Domnului 
peste tot cel mândru și înălțat și peste tot cel 
încrezut». Și acestea sunt adunate dinainte. În 
acea zi, spune, în care singur/ numai Dum- 
nezeu va fi înălțat, adică în ziua răzbunării 
Domnului cel înălțat și cel încrezut și cel 
mândru vor cădea în robie și sub sabie. Însă 
metaforikw/j [în mod metaforic] cuvântul este 
despre cei mari și despre conducători: cu cât 

                                           
230 PL 24, col. 50. 
231 Folosește prezentul cu sens de viitor. 
232 PL 24, col. 50-51. 
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mai mult se vor înălța, cu atât mai tare vor 
cădea. Dar Domnul rămâne Înalt și «celor sme- 
riți le dă har» (I Petr. 5, 5). 

Cei care înțeleg [acestea] despre ziua Jude- 
cății, gândesc a-l numi pe diavol mândru și 
înălțat și trufaș și încrezut. Care grăiește mân- 
drindu-se: «Peste stelele cerului voi pune 
scaunul meu. Voi ședea în munte înălțat, peste 
toți munții înălțați la miazănoapte/ spre nord 
[ad Aquilonem]. Mă voi ridica peste nori, voi fi 
asemenea Celui Preaînalt» (Is. 14, 13-14).  

Atunci din gura copiilor și a celor ce sug 
lapte va fi împlinită lauda (cf. Ps. 8, 3), pentru a 
fi sfărâmat vrăjmașul și răzbunătorul”233. 

„Vers. 13: «Și peste toți cedrii Libanului 
înalți/ mândri și ridicați [sublimes et erectas] și 
peste toți stejarii din Vasan». 

Și în psalmul 28 se cântă: «Glasul Dom- 
nului cel ce sfărâmă cedrii: va sfărâma Domnul 
cedrii Libanului și-i va zdrobi pe ei ca pe vițelul 
Libanului» (Ps. 28, 5).  

Și în psalmul 36: «Am văzut pe cel  necre- 
dincios/ necuvios înălțându-se și ridicându-se 
[exaltatum et elevatum] ca cedrii Libanului, și 
am trecut și nu era, și l-am căutat pe el și nu s-a 
[mai] aflat locul său» (Ps. 36, 35-36). 

Pe stejarii din Vasan, însă [...] i-am cunos- 
cut [ca] purtători de ghindă, care, chiar dacă au 
făcut roade, [acestea] sunt hrana porcilor, nu a 
oamenilor. 

Ținutul Vasanului este al Arabiei, în care a 
împărățit Og, care a fost numit împăratul 
Vasanului, și [care, Vasan,] se traduce [prin] 
aivscu,nh, adică rușine/ necinste [ignominia] [...]. 

                                           
233 PL 24, col. 51. 
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Deci toți cei care se înalță din mândrie și 
fac lucrurile rușinii și se tăvălesc în noroiul des- 
fătărilor vor trezi răzbunarea Domnului.  

Ceea ce [vor înțelege], dacă un cititor 
atent va căuta de ce în templul Domnului sunt 
așezate lemne de cedru. Căci în psalmul 103 
citim ca adevăr ebraic: «Se vor sătura lemnele/ 
copacii Domnului [ligna Domini]234 și cedrii 
Libanului pe care Tu i-ai sădit [Tu plantasti]: 
acolo vrăbiile [passeres] își vor face cuib» (Ps. 
103, 18). 

Și, între ceilalți copaci, și cedrii sunt 
chemați la laudele Domnului. Și întru venirea 
Mântuitorului, când toți arborii și copacii câm- 
pului vor aplauda cu ramurile lor [applaudent 
ramis suis], s-a scris: «Voi pune în pământ fără-
de-apă cedrul și cimișirul235 și chiparosul și 
pinul [pinum]» (Is. 41, 19, cf. LXX236). 

Și acum cuvântul profetic amenință cu 
ziua Domnului asupra cedrilor Libanului?  

Aceasta înseamnă că, din același neam al 
oamenilor, unii sunt înălțați către Împărăție, 
alții sunt târâți în jos, către pedeapsă. Și cedrii 
Libanului, [despre] care [se spune că,] pentru 
mândrie sunt amenințați, sunt aleși, [unii 
dintre ei,] atunci când vor fi cu bună mireasmă 
[boni odoris] și când vor zice împreună cu 

                                           
234 În VUL este: „ligna campi/ copacii câmpului”. 

La fel și în LXX: „ta. xu,la tou/ pedi,ou”. 
235 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cimi%C8%99ir.  
236 În LXX: „qh,sw eivj th.n a;nudron gh/n ke,dron kai. 

pu,xon kai. mursi,nhn kai. kupa,risson kai. leu,khn/ voi pune 
întru pământ fără-de-apă cedrul și cimișirul și mirtul 
și chiparosul și plopul alb”. 
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Apostolul: «bună mireasmă a lui Hristos sun- 
tem» (II Cor. 2, 15)”237. 

„Vers. 14: «Și peste toți munții înalți/ 
semeți [excelsos] și peste toate colinele ridicate 
[colles elevatos]».  

Precum în bună parte [in bonam 
partem]238, pentru varietatea virtuților, munții 
sunt numiți și coline, astfel între cei necre- 
dincioși [impios], pentru diversitatea păcatelor 
și mai ales a mândriei239, unii sunt munți, [iar] 
alții coline, peste care va fi ziua Domnului, 
despre care s-a scris în Iezechiil: «Aceasta zice 
Adonai, Domnul munților și al colinelor: Iată, 
Eu am să aduc peste voi sabie și se vor risipi/ 
nărui înălțimile voastre și se vor zdrobi altarele 
voastre» (Iez. 6, 3-4) și cele ce urmează”240. 

„Vers. 15: «Și peste tot turnul înalt/ semeț  
[turrim excelsam] și peste tot zidul întărit».  

Cei care raportează acestea la vremurile lui 
Vespasian și Adrian, zic trupește [ca fiind] 
împlinite cele ce au fost scrise, [pentru] că 
niciun turn înălțat, niciun zid prea puternic, 
nicio mulțime a corăbiilor sau sârguință a lu- 
crului nu a putut să reziste împotriva puterii ar- 
matei romane. [...] 

Alții raportează aceste vremuri la Babilo- 
nia. [...] 

De asemenea, citim în cele ce urmează că 
Domnul în via Sa a zidit turn și a făcut teasc și 
l-a împrejmuit cu zid, dar acestea toate au fost 

                                           
237 PL 24, col. 51-52. 
238 În bună parte a evocărilor lor în Scriptură. 
239 Pentru a simboliza diferitele grade ale mân- 

driei. 
240 PL 24, col. 52. 
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dărâmate și nimicite, pentru că s-au umflat 
mândriile în sprânceana nevrednică [vano 
supercilio] (cf. Is. 5, 1-15). 

De asemenea, sunt construite ziduri înalte 
[excelsi], ca să nu fie dărâmată cetatea cu ușu- 
rință, să nu fie deschisă pentru vrăjmași, pentru 
că Bisericile sunt împrejmuite de către preaîn- 
țelepții bărbați și sunt întărite prin orice meto- 
dă/ raționament, pentru ca să nu prevaleze în 
fața adevărului învățătura cea rea [dogma per- 
versum]. 

Despre acest fel de ziduri a vorbit Domnul, 
[zicând] către Ierusalim: «Iată, pe mâinile Mele 
am zugrăvit [depinxi] zidurile tale și în ochii 
Mei [in conspectu Meo] sunt pururea» (Is. 49, 
16, cf. LXX)241. Dar dacă aceștia, care mai înainte 
luptaseră împotriva Bisericii, fiind cunoscut 
adevărul, au trecut la credință și au luptat pen- 
tru ea, precum înainte luptaseră împotrivă, 
atunci aceasta [Biserica] va fi fiind împlinită/ 
desăvârșită: «Degrabă  te vei zidi de aceia de 
către care erai dărâmată» (Is. 49, 17). 

De asemenea, citim în Leviticul: casa care 
este în orașele împrejmuite cu ziduri, dacă nu 
va fi răscumpărată într-un an, este declarată a fi 
a cumpărătorului spre stăpânire veșnică, iar 
dacă în sate și sătucuri, care nu au ziduri, 
întotdeauna se poate răscumpăra și [poate] să 
fluctueze prețul cumpărătorului (cf. Lev. 25, 29-
31)”242.  

                                           
241 În LXX: „ivdou. evpi. tw/n ceirw/n Mou evzwgra,fhsa, 

sou ta. tei,ch kai. evnw,pio,n Mou ei= dia. panto,j/ Iată, pe 
mâinile Mele am zugrăvit zidurile tale și înaintea Mea 
ești pururea”. 

242 PL 24, col. 52-53. 
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„Vers. 16: «Și peste toate corăbiile Tarsi- 
sului [naves Tharsis] și peste tot ceea ce este 
văzut frumos [quod visu pulchrum est]».  

Pentru Tarsis, pe care toți l-au tradus într-
un mod asemănător, numai [traducătorii] LXX 
l-au tradus [prin] mare. Evreii îl pun în limba 
lor [lingua proprie], spunând mării lor Tarșiș 

(vyvi_r>T;), iar altfel este numită I(a)m (ים), denu- 

mindu-o nu cu un cuvânt ebraic, ci siriac.  
A avut și Iosafat corăbii, pe care le trimitea 

în Tarșiș (I Imp. 22, 49), dar au fost zdrobite în 
Asiongaber.  

A avut și Salomon [corăbii] care mergeau 
în Tarșiș (I Imp. 10, 22) și după trei ani se întor- 
ceau și aduceau împăratului argint și aur, fildeș 
și maimuțe. [...] 

Sunt însă și corăbii bune, despre care în 
aceiași psalmi citim: «Cei ce se coboară pe mare 
în corăbii și fac lucrarea [lor] în ape multe, 
aceia au văzut lucrările Domnului și minunile 
Lui întru adânc» (Ps. 106, 23-24). 

Așadar, cei care, în veacurile acestea tul- 
buri, nu sunt leneși, ci lucrează, și [care] poartă 
lucrurile/ bunurile dumnezeiești și în portul 
liniștirii a veni se grăbesc, aceia văd lucrările 
Domnului și minunile Lui întru adânc, când 
[reușesc] să ajungă la cunoașterea adâncă și 
scrutând/ cercetând toate, adică chiar adâncul 
lui Dumnezeu și minunile Lui le contemplă. 

Josephus consideră Tarșișul un oraș din 
Cilicia Tarsului, alții cred că e un ținut din India 
[...]. [Însă] mai bine este să acceptăm, în mod 
cert, [că] Tarșiș înseamnă fie mare, fie mare 
deschisă. [...] 
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Și ceea ce urmează: «și peste tot ceea ce 
este văzut frumos [quod visu pulchrum est]» 
sau cum au tradus [traducătorii] LXX: «și peste 
toată vederea frumuseții corăbiilor», se înțelege 
în același sens, că este dărâmată în ziua Dom- 
nului orice frumusețe care se vede în cuvinte și 
[orice] este construit de către rațiunea ome- 
nească, dacă se ridică împotriva cunoașterii lui 
Dumnezeu”243. 

Vers. 17-18: «Și va fi gârbovită mândria 
oamenilor și se va smeri înălțimea bărbaților și 
singur Domnul va fi înălțat în acea zi. Și vor fi 
zdrobiți idolii cu totul [penitus]». 

Atunci se vede cuvântul omenesc având 
rațiune, când cunoștințele dumnezeiești nu au 
fost puse împotrivă. Când însă minciuna a fost 
apropiată adevărului, ca paiele de foc, repede 
este înghițită și piere și toate învățăturile 
înșelăciunii – pe care acum le-a numit idoli 
[idola], care după ele sunt asemănați și plăs- 
muiți –, vor fi zdrobite cu totul”244. 

„Vers. 19: «În acea zi va lepăda omul idolii 
argintului său și asemănările/ chipurile [simula- 
cra] aurului său, pe care le făcuse sieși, ca să 
adore cârtițele și liliecii, și va intra în crăpă- 
turile pietrelor și în găurile stâncilor, de la fața 
fricii Domnului [a facie formidinis Domini] și 
de la slava măreției Lui, când Se va ridica, ca să 
lovească/ să străpungă [percutere] pământul». 

Adesea zicem argint și aur după vorbire, și 
se înțeleg în acest sens, care, când au fost date 
de la Dumnezeu oamenilor, [au fost] fie pentru 
ca să grăiască, fie pentru ca să-L cugete pe 

                                           
243 PL 24, col. 53-54. 
244 Idem, col. 54. 
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Dumnezeu și să-L laude pe Creatorul lor. [Însă] 
ei întrebuințează greșit acest dar în înșelă- 
ciunea [simulationem] idolilor, ca aceia despre 
care s-a scris: «Am dat lor argint și aur. Ei însă 
din argintul și aurul Meu au făcut pe Baal» 
(Osie 2, 8 [2, 10, cf. LXX]). Dar când [aceia], pe 
care frica Domnului înfricoșându-i, [după ce] 
mai întâi au așezat idolii în peștera pieptului/ 
inimii [spelunca pectoris] lor și în gropile 
pământului i-au ascuns, nu îndrăznesc să scoa- 
tă afară ceea ce rău au plăsmuit, au fost înde- 
părtați apoi, ca mai întâi să lepede pe cele 
sculptate și să nu sufere a fi în sine.  

Pentru cârtiță, după cum am tradus noi, 
LXX [a tradus] cele deșarte [toi/j matai,oij], 
Aquila ovrukta., Simmahos neroditoare, [iar] 
Theodotion a pus însuși cuvântul ebraic, far- 
farot (tArprp).  

Este deci o ființă fără ochi, care întot- 
deauna sapă pământul și cară țărâna și, mân- 
când rădăcinile dedesubt, este vătămătoare 
pentru recolte. Pe care grecii o numesc avspa,la- 
ka.  

Iar liliacul, pasăre nocturnă, care, în mod 
potrivit, de la/ după numele ei, primește [a se 
chema] nukteri,j, el care zboară în noapte, este o 
ființă mică și asemănătoare șoarecelui, neglă- 
suind atât cu vocea și cântecul, cât printr-un 
sunet ascuțit, care, când se vede zburând, fuge 
de lumină/ este fotofobă [lucifugum est] și nu 
suferă să vadă soarele.  

În acest fel idolii sunt comparați cu ființele 
[acestea], care trăiesc oarbe și în întuneric, fără 
să vadă. Și [ca ele sunt] toate învățăturile împo- 
trivitoare adevărului. 
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Care, când în ziua Domnului vor fi lepă- 
date, vor intra cei care le-au lepădat pe ele în 
crăpăturile pietrelor și în găurile stâncilor, 
pentru ca să nu fie mutați/ să nu locuiască în 
pulberea pământului și în țărână deșartă, ci în 
rațiune/ cugetare tare [in firma ratione] și să-și 
găsească loruși diferite crăpături/ deschizături 
ale virtuților, prin care să poată să ajungă la 
adevăr”245. 

„Vers. 20: «Liniștiți-vă deci de la om, al 
cărui duh [este] în nările lui [cujus spiritus in 
naribus ejus], pentru că acesta înălțat s-a 
socotit [excelsus reputatus est ipse]». 

[Traducătorii] LXX au omis acest [pasaj], 
și în exemplarele grecești de la Origen [este] 
sub asteriscuri, [dar] este adăugat de ediția lui 
Aquila; care în ebraică se citește astfel: hedalu 
lachem men aadam aser nasamo baaphpho chi 
bama nesab hu.  

Acolo unde noi am zis: «acesta înălțat s-a 
socotit», Aquila a interpretat: «întru care acesta 
s-a socotit [in quo reputatus est ipse]». 

Cuvântul ebraic bama(h) (hmb) sau se zice 

[se traduce] u[ywma, adică înălțat/ ridicat [excel- 
sum] – ceea ce și în cartea Împăraților și în 
Iezechiil citim – sau, desigur, întru care [in 
quo]. Și se scrie cu aceleași litere: beth, mem, 
he. Sau, pentru claritatea locurilor, dacă vom 
vrea să citim, [pentru] întru care zicem 
bamma(h), iar altfel, [pe] ridicat sau înălțat 
[excelsum vel excelsus], [îl] citim [în ebraică 
sub forma] bama(h).  

Așadar, înțelegând iudeii profeția a fi 
despre Hristos, au interpretat cuvântul neclar/ 
                                           

245 Idem, col. 54-55. 
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ambiguu în sens negativ [in deteriorem par- 
tem], pentru ca să se vadă a nu fi lăudat 
Hristos, ci a atârna de nimic [nihili pendere]. 

Aceasta este deci consecuția cuvintelor și 
aceasta ordinea rațiunii [rațională] sau sensul, 
încât să zicem [, admițând această interpretare 
a profeției]: când acestea astfel se întâmplă și 
ziua Domnului va veni, întru care universul lu- 
mii iudaice are să cadă/ să fie nimicit și toate se 
vor înfricoșa, vă avertizez pe voi și vă profețesc 
ca să vă liniștiți de la om, care astfel răsuflă și 
trăiește, ca noi oamenii, pentru că întru nimic 
are să fie socotit? 

Oarecare dintre oameni astfel [ar putea] să 
laude pe oricine, încât să zică: feriți-vă să nu îl 
supărați pe el, care întru totul este al nimicului?  

Așadar, dimpotrivă, trebuie să înțelegem 
astfel: întrucât acestea toate urmează să se 
întâmple vouă [ventura sint vobis] și să fie 
anunțate de către duhul profetic, vă avertizez 
pe voi și vă profețesc, ca să vă liniștiți de la Cel 
care, într-adevăr, este om după trup și are suflet 
și astfel respiră  și trage  respirația/ aburul/ 
aerul [halitum] pe nări, ca noi oamenii care 
respirăm și trăim, dar [Care], după slava 
dumnezeiască, este și înălțat și este socotit și 
este crezut”246. 

 
 
 

  

                                           
246 Idem, col. 55-56. 
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       Sfântul Ioan Gură de Aur 

(347/349-407, † 14 septembrie,  
prăznuit la 13 noiembrie în Biserica 

Ortodoxă) 
 

Comentariul la Faptele Apostolilor 
(Omiliile 12-20)247 

                                           
247 Traducere și comentarii de Dr. Gianina Maria-

Cristina Picioruș. Traducerea noastră s-a făcut 
conform: St. John Chrysostom, The Homilies on the 
Acts of the Apostles, translated, with notes and 
indices, by Rev. J. Walker and Rev. J. Sheppard, 
revised, with note, by George B. Stephens, in NPNF, by 
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Omilia 12 
 
 

 Iar Iosis, care mai era numit Bar- 
nabas de către Apostoli (ceea ce se tălmă- 
cește: „fiul mângâierii”), un levit, de neam 
din Cipru, având pământ, l-a vândut și a 
adus banii și i-a pus la picioarele Aposto- 
lilor (4, 36-37). 
 
Scriitorul urmează acum să povestească 

treaba cu Ananias și Sapfira și, ca să arate că 
păcatul omului a fost [vrednic] de cea mai rea 
descriere, mai întâi îl amintește pe cel care a 
lucrat fapta virtuoasă. Căci, fiind acolo atâta 
mulțime care făcea la fel, atât de mare har, atât 
de mari minuni, el [Ananias], negândindu-se la 
nimic din toate acestea, ci orbit [fiind] de 
lăcomie, a adus nimicirea peste capul lui însuși.  

 
[Iosis] având pământ – însemnând că 

aceasta era tot ce avea – l-a vândut și a 
adus banii și i-a pus la picioarele Aposto- 
lilor.  

Dar un om oarecare, numit Ananias, 
cu Sapfira, soția sa, a vândut o țarină și a 
ascuns o parte din preț, soția lui fiind 
părtașă la aceasta, și a adus [numai] o 
parte [din bani] și i-a pus la picioarele 
Apostolilor (4, 37; 5, 1-2). 
Circumstanța agravantă era aceea că 

păcatul era aranjat [de cei doi] și nimeni altci- 
neva nu văzuse ce s-a făcut. 

                                                                                                 

edited Philip Schaff, First Series, Volume 11, Oxford, 
1851, p. 152-247.     
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Cum s-a născut în mintea acestui ticălos 
nenorocit [gândul] să făptuiască această crimă? 

 
Însă Petru a zis: „Ananias, de ce a 

umplut Satana inima ta ca să minți pe 
Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul 
pământului?” (5, 3). 

 
Ia aminte că și în aceasta a făptuit o mare 

minune, cu mult mai mare decât cea dinainte. 
 

„Căci dacă [îți] rămânea [pământul], 
zice el, nu era el al tău? Iar după ce s-a 
vândut, nu a fost în puterea ta?” (5, 4). 

 
Ceea ce înseamnă: ai fost cumva con- 

strâns sau silit? Vă obligăm noi [, Apostolii, să 
faceți ceva] împotriva voinței voastre?  

 
„De ce ai ascuns acest lucru în inima 

ta? Nu ai mințit oamenilor, ci lui Dum- 
nezeu”. Iar Ananias, auzind aceste cuvinte, 
a căzut jos și și-a dat duhul (5, 4-5). 

 
Această minune este mai mare decât cea 

cu ologul, din cauza morții cu care a fost 
pedepsit [acela] și [datorită] cunoașterii a ceea 
ce era în gândul inimii și chiar a ceea ce se 
făcuse în taină. 

 
Și frică mare a venit peste toți cei care 

au auzit aceste lucruri. Iar cei tineri s-au 
ridicat și l-au înfășurat și l-au dus afară și l-
au îngropat.  
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Și a fost în jur de răstimpul a trei ore 
mai târziu, când soția sa, neștiind ce se 
întâmplase, a intrat. Și Petru a întrebat-o: 
„Spune-mi dacă ai vândut pământul pentru 
atâta?” (5, 5-8). 

 
Ar fi salvat-o pe femeie cu dragă inimă, 

pentru că bărbatul fusese autorul păcatului. De 
aceea îi dă timp ca să se lămurească și prilej 
pentru pocăință, zicând:  

 
„Spune-mi dacă ați vândut pământul 

pentru atâta?”  
Iar ea a zis: „Da, pentru atâta”.  
Atunci Petru i-a zis ei: „Cum se face că 

v-ați înțeles împreună să mințiți pe Duhul 
Sfânt?  

Iată, picioarele celor care l-au 
îngropat pe soțul tău sunt la ușă și te vor 
duce pe tine afară”.  

Apoi, ea a căzut îndată la picioarele 
lui și și-a dat duhul. Și tinerii au venit și au 
aflat-o moartă și au dus-o afară, îngro- 
pând-o lângă soțul ei. 

Și frică mare a venit peste toată 
Biserica și peste toți cei ce au auzit aceste 
lucruri (5, 8-11). 

 
După ce această frică a venit peste ei, el a 

lucrat și mai multe minuni. Atât Petru cât și 
ceilalți [Apostoli]. 

 
Iar prin mâinile Apostolilor erau lu- 

crate în popor multe semne și minuni.  
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Iar ei erau toți într-un suflet în 
pridvorul lui Solomon.  

Și dintre ceilalți n-a cutezat nimeni să 
se alăture lor, adică Apostolilor, ci poporul 
îi mărea, adică poporul evreu (5, 12-13). 

 
Dacă n-a cutezat nimeni să se alăture lor, 

Apostolilor, cu toate acestea, [însă],  
 

Din ce în ce mai mulți se adăugau 
credincioșii Domnului, mulțime atât de 
bărbați cât și de femei, încât îi scoteau pe 
străzi pe poporenii lor neputincioși248 și îi 
lăsau pe scaune și pe paturi, pentru ca 
măcar umbra lui Petru, trecând pe alături, 
să-i umbrească pe unii dintre ei (5, 14-15). 

 
Căci Petru era cel minunat și cel căruia îi 

dădeau mai multă atenție, atât din cauza cu- 
vântării lui publice, celei dintâi și celei de-a 
doua și celei de-a treia, cât și din cauza minunii.  

Căci el era cel care lucrase minunea: pe 
cea dintâi și pe cea de-a doua și pe cea de-a 
treia. Și această minune de acum era îndoită: în 
primul rând, condamnarea gândurilor inimii, 
iar apoi pricinuirea morții la cuvântul poruncii 
sale. 

Pentru ca măcar umbra lui Petru, trecând 
pe alături etc. Aceasta nu s-a petrecut în istoria 
lui Hristos, dar vezi aici ceea ce El le-a spus lor 
că se va întâmpla cu adevărat, că: cei care cred 
în Mine, lucrările pe care Eu le fac le vor face și ei 
și mai mari lucrări decât acestea vor face (In. 14, 
12). 

                                           
248 Their impotent folk. 
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Și se aduna și mulțime din cetățile 
dimprejurul Ierusalimului, aducând oameni 
bolnavi și pe cei care erau tulburați de du- 
huri necurate, și toți se vindecau (5, 16). 
 
Și acum aș vrea să luați aminte la felul în 

care este întrețesută întreaga lor viață. Mai întâi 
a fost mâhnire, din cauză că Hristos s-a luat de 
la ei, iar apoi a venit bucuria pentru că Duhul S-
a pogorât peste ei. Apoi, din nou tristețe din 
cauza celor batjocoritori și apoi iarăși bucurie, 
în urma apologiei lor înșiși. 

Și acum din nou întâlnim tristețe și 
fericire. În aceea că s-au făcut știuți și în aceea 
că Dumnezeu le-a dăruit revelații era bucurie, 
iar în aceea că i-au tăiat [din trupul Bisericii] 
chiar pe unii dintre tovarășii lor, era tristețe. 

Și încă o dată: iarăși este bucurie pentru 
izbânda lor și iarăși tristețe din cauza Arhie- 
reului. 

Și astfel se va vedea că va fi așa pretu- 
tindeni [unde vor merge]. Și aceeași situație se 
va găsi, de asemenea, și în cazul Sfinților de 
demult. 

Dar să revedem ceea ce s-a spus. 
Ei le-au vândut [posesiunile lor], este scris, 

și au adus prețul și l-au pus jos, la picioarele 
Apostolilor (Recapitulare 4, 34-37). 

Vedeți, iubiții mei frați, cum, în loc să-i 
lase pe Apostoli să vândă, au vândut ei înșiși 
[cele ce aveau] și au adus lor [Apostolilor] 
prețul [pe care l-au primit din vânzare]. 

Dar un om oarecare, numit Ananias etc. (5, 
1). Această istorie îi atinge și pe Episcopi și încă 
foarte tare. 
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Iar soția lui Anania a fost părtașă la lucrul 
ce s-a făcut: de aceea, el [, Sfântul Petru, ] o 
întreabă pe ea. 

Ce vreți să spuneți? Ce asprime? Dacă, 
pentru că a adunat lemne, un om trebuie lapi- 
dat, cu atât mai mult acesta, pentru sacrilegiu, 
[merita să moară,] căci acești bani erau sfințiți. 
Cel care a ales să-și vândă bunurile și să le îm- 
partă și apoi le reține, este vinovat de profanare. 

Dar dacă acela este sacrilegiu, cel ce 
recapătă din ale sale, cu atât mai mult cel care 
ia din cele ce nu sunt ale sale. Și să nu gândiți 
că această crimă va rămâne nepedepsită din 
cauză că urmarea [imediată] nu este acum 
aceeași. 

Înțelegeți că aceasta este învinovățirea 
adusă împotriva lui Ananias, aceea că, după ce a 
sfințit banii, apoi i-a ascuns? 

N-ai putut tu, zice Petru, ca, după ce ai 
vândut pământul, să folosești veniturile ca pe 
ale tale? Ți s-a interzis [aceasta]? Pentru ce ai 
făcut aceasta după ce le-ai făgăduit [Bisericii]? 

Vedeți cum, de la bun început [al comu- 
nității creștine], diavolul și-a început atacul? 
Cum s-a împietrit acest om chiar în mijlocul 
unor asemenea semne și minuni! 

Ceva asemănător s-a întâmplat odinioară 
în Vechiul Testament. Fiul lui Harmi a râvnit la 
lucrul făgăduit [Iis. Nav. 7, 1; I Paral. 2, 7]: căci 
luați aminte acolo, de asemenea, ce răzbunare 
se iscă împotriva păcatului. 

Sacrilegiul, iubiții mei, e o crimă foarte 
mare, batjocoritoare și plină de dispreț. 

Noi nu vă obligăm nici să vindeți, zice 
Apostolul, nici să dați banii după ce ați vândut, 
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ci [tu, Ananias,] ai făcut aceasta din libera ta 
voință. Așadar, de ce ai furat apoi din comoara 
sfântă? De ce a umplut Satana inima ta? (5. 3), 
zice el. 

Dar dacă Satana a făcut acest lucru, de ce 
este omul făcut vinovat pentru aceasta? Pentru 
că a primit influența diavolului și pentru că s-a 
umplut de ea. 

Veți zice că ei [Apostolii] ar fi trebuit să-l 
îndrepteze [pe Ananias]. Dar acesta nu ar fi pri- 
mit îndreptarea, căci a văzut ceea ce a văzut, 
asemenea lucruri [minunate], și nu s-a făcut 
deloc mai bun, și cu siguranță nu avea să se facă 
deloc mai bun pentru orice altceva ce s-ar fi 
putut face [pentru el]. 

Problema nu era una peste care să treci 
ușor: ca o cangrenă, trebuia tăiată, ca să nu in- 
fecteze și restul trupului. 

Așa cum este [cum stau lucrurile], atât 
omul însuși [care a păcătuit] s-a folosit [din 
ceea ce s-a petrecut], pentru că nu a fost lăsat 
să înainteze în răutate, iar restul [trupului Bise- 
ricii, al comunității creștine], prin aceea că au 
fost făcuți mai râvnitori. Altfel, s-ar fi iscat con- 
trariul [acestui lucru, adică delăsarea/ îndemnul 
de a păcătui la fel]. 

În cele ce urmează, Petru îl arată vinovat și 
arată că fapta nu a fost ascunsă de la el și apoi 
pronunță sentința. 

Dar de ce, pentru ce scop ai făcut [, 
Ananias,] aceasta? Ai vrut să-i păstrezi [banii]? 
Ar fi trebuit să-i păstrezi cu totul și să nu fi 
făgăduit niciodată că ai să-i dăruiești. 

Sacrilegiul, iubiților, este cumplit! Căci 
cineva poate râvni ceea ce nu este al său. Dar a 
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fost la buna voie a ta ca să păstrezi ceea ce era 
al tău. De ce mai întâi l-ai făcut sfințit, și apoi l-
ai luat? Dintr-un prea mare dispreț ai făcut 
aceasta. Fapta nu încape iertare, este dincolo de 
a cere aceasta. 

Așadar, să nu fie o piatră de poticnire 
pentru nimeni, dacă și în prezent există per- 
soane sacrilege. Dacă existau asemenea oameni 
atunci, cu atât mai mult acum, când relele sunt 
mai multe. Dar să-i mustrăm pe ei în fața 
tuturor, pentru ca și alții să se teamă (I Tim. 5, 
20). Iuda a fost sacrileg, dar nu a fost o piatră de 
poticnire pentru Apostoli. 

Vedeți cât de multe rele răsar din iubirea 
de bani? 

Și frică mare a venit peste toți cei care au 
auzit aceste lucruri (5, 5), s-a zis. 

Acel om a fost pedepsit și, ca urmare, alții 
s-au folosit. Și nu fără un motiv. Și totuși, 
semne s-au lucrat și înainte. Adevărat, dar nu 
era o asemenea simțire a fricii. Căci adevărată 
este acea zicere: Domnul este cunoscut prin fa- 
cerea judecăților (Ps. 9, 16). 

Același lucru s-a întâmplat și în cazul 
Arcei/ Chivotului: Oza [Oza] a fost pedepsit și 
frica a venit peste ceilalți (II Sam. 6, 7). Dar, în 
aceeași clipă, regele [David] a mutat de la el 
Chivotul, de frică. Însă, aici, Ucenicii au devenit 
mai atenți din râvnă. 

Și a fost în jur de răstimpul a trei ore mai 
târziu, când soția sa, neștiind ce se întâmplase, a 
intrat etc (5, 7). Dar luați aminte cum Petru, în 
loc să trimită după ea, a așteptat până când ea a 
intrat și cum niciunul dintre ceilalți nu a 
cutezat să își arate știința. După cum a fost 
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înfricoșarea învățătorului, tot așa a fost și res- 
pectul ucenicilor, tot așa și ascultarea [lor]. 

Răstimpul a trei ore – și totuși femeia nu a 
aflat despre aceasta și nimeni din cei [care au 
fost] de față nu i-au spus, deși ar fi fost destulă 
vreme ca vestea să se răspândească. Însă aceia 
se temeau. 

Evanghelistul povestește această situație 
cu uimire chiar, când spune: neștiind ce se în- 
tâmplase, a intrat. Și Petru a întrebat-o etc. (5, 
8).  

Și totuși, [femeia] ar fi putut să intuiască 
chiar și din aceasta [din întrebare] faptul că 
Petru știa taina. Căci de ce, fără să întrebe pe 
nimeni altcineva, te întreabă pe tine? Nu era 
clar că întreba pentru că știa? 

Dar atât de mare era îngreunarea ei, încât 
nu a lăsat-o să încerce să se elibereze de vino- 
văție. Și a răspuns cu mare încredere [în sine, 
cu tupeu], căci credea că vorbește doar cu un 
om. Agravarea păcatului consta în faptul că ei l-
au comis într-un singur suflet, ca pe un lucru 
stabilit între ei. 

„Cum se face că v-ați înțeles împreună”, i-a 
spus el [Apostolul], „să mințiți pe Duhul Sfânt? 
Iată, picioarele celor care l-au îngropat pe soțul 
tău sunt la ușă” (5, 9). 

Mai întâi o face pe ea să înțeleagă păca- 
tul, apoi îi arată că și ea va îndura, pe drept, 
aceeași pedeapsă ca și soțul ei, din moment ce 
au făptuit aceeași răutate: „și te vor duce pe tine 
afară”. Apoi, ea a căzut îndată la picioarele lui, 
căci stătea lângă el, și și-a dat duhul (5, 10).  

Așadar, ei înșiși prin fapta lor au chemat 
asupra lor răzbunarea!  
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Cine, după aceasta, nu ar fi lovit de 
uimire? Cine nu s-ar fi temut de Apostoli? Cine 
nu s-ar fi minunat? Cine nu s-ar fi înfricoșat? 

Iar ei erau toți într-un suflet în pridvorul lui 
Solomon (5, 12): nu mai erau în casă, ci umplu- 
seră chiar templul, petrecându-și timpul acolo. 
Nu se mai păzeau pe ei înșiși ca să nu se atingă 
de cei necurați, ci, fără precauție, mânuiau [tru- 
purile] celor morți. 

Și luați aminte cum, în vreme ce, față de 
poporul lor, erau aspri, în fața celor străini nu 
își arată puterea. 

Ci poporul, zice, îi mărea (5, 13). Și, după ce 
a zis că ei erau în pridvorul lui Solomon, ca să nu 
vă mirați cum de mulțimea a îngăduit aceasta, 
ne spune că nu îndrăzneau nici măcar să se 
apropie de ei căci nimeni, zice, n-a cutezat să se 
alăture lor. 

Din ce în ce mai mulți se adăugau credin- 
cioșii Domnului, mulțime atât de bărbați cât și 
de femei, încât îi scoteau pe străzi pe poporenii 
lor neputincioși și îi lăsau pe scaune și pe paturi, 
pentru ca măcar umbra lui Petru, trecând pe 
alături, să-i umbrească pe unii dintre ei (5, 14-
15). 

Mare credință [se arată aici], care depă- 
șește cele ce se arătaseră în cazul lui Hristos. 
Cum se întâmplă aceasta? Pentru că Hristos a 
zis: Acela [care crede în Mine] va face și mai 
mari lucrări decât acestea, pentru că Mă duc la 
Tatăl Meu (In. 14, 12). 

Și oamenii fac acestea în timp ce Apostolii 
rămân acolo și nu se mută din loc în loc. De 
asemenea, din alte locuri aduceau cu toții [pe 
bolnavii lor] pe scaune și pe paturi.  
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Și din toate unghiurile s-a adunat spre ei 
prinos nou de uimire: de la cei care credeau, de 
la cei care se vindecau, pentru cel care a fost 
pedepsit, pentru îndrăzneala lor de a cuvânta 
către aceia (potrivnicii lor), din cauza com- 
portamentului virtuos al credincioșilor. Căci, în 
mod sigur, efectul produs nu se datora numai 
minunilor. 

Căci, deși Apostolii înșiși asumă toate cu 
smerenie acestei cauze, spunând că au făcut 
aceste lucruri în numele lui Hristos, totuși, în 
același timp, viața și comportamentul plin de 
noblețe al oamenilor a ajutat ca să se producă 
acest efect. 

Din ce în ce mai mulți se adăugau credin- 
cioșii Domnului, mulțime atât de bărbați cât și 
de femei. Luați aminte că nu mai spune numă- 
rul celor care credeau. Într-un astfel de ritm își 
făcea credința loc, chiar până la o mulțime 
imensă, și atât de mult era Învierea vestită. 

Încât poporul îi mărea. Și nu mai erau 
acum așa de ușor de disprețuit cum fuseseră 
odinioară: într-o clipă, printr-o imediată schim- 
bare a lucrurilor, acestea au fost efectele pro- 
duse de pescar și de vameș! 

Pământul a devenit un rai, pentru modul 
lor de a trăi, pentru îndrăzneala cuvântării, 
pentru minuni, pentru toate celelalte. Au fost 
priviți cu mirare, ca niște Îngeri: cu totul neîn- 
grijorați de a nu părea ridicoli, față de amenin-
țări și pericole, [și] erau milostivi și binefă- 
cători. Pe unii i-au ajutat cu bani, pe alții prin 
cuvinte și pe alții cu vindecarea trupurilor și a 
sufletelor lor. Nu a fost niciun mod de vinde- 
care pe care ei să nu-l fi îndeplinit. 
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Petru pledează pentru el însuși, atunci 
când a fost pe punctul de a aplica pedeapsa, și, 
în același timp, le dă o lecție celorlalți. Căci, din 
cauză că fapta ar fi putut părea extrem de 
severă, de aceea face atât de multe în acest caz. 
În privința femeii, de asemenea, cursul judecății 
a fost înfricoșător. 

Observați însă cât de multe rele s-au 
născut din lăcomia hulitoare, din disprețuirea 
lui Dumnezeu și din necredință. Și împotriva 
acestora, de asemenea, el a pledat pentru el în- 
suși în fața adunării, prin aceea că nu a purces 
imediat la pedepsire, ci mai întâi a arătat păca- 
tul. Nimeni nu a mormăit, nimeni nu s-a plâns, 
ci toți erau înfricoșați. 

Căci, în vreme ce credința lor creștea, 
totodată semnele se înmulțeau și mare era frica 
chiar între cei care făceau parte din societatea 
lor. Căci lucrurile care sunt din  afară nu acțio- 
nează atâta împotriva păcii noastre așa cum fac 
faptele propriului nostru popor.  

Dacă am fi strâns uniți, nicio luptă nu ar fi 
grea, ci dezbinarea ar fi cea care ar fi împărțită 
și zdrobită. 

Acum, ei au ieșit în spațiul public, cu 
îndrăzneală au atacat chiar și piața și au biruit 
în mijlocul vrăjmașilor și s-a împlinit cuvântul 
acela: Fii Tu Stăpân în mijlocul vrăjmașilor Tăi 
(Ps. 109, 2). Aceasta a fost o minune mai mare, 
ca ei, cei arestați, aruncați în închisoare, să facă 
fapte ca acestea! 

Dacă aceia au suferit asemenea lucruri 
pentru minciună, ce nu va suferi sperjurul? 
Pentru că ea a zis numai: „Da, pentru atâta”, 
vedeți ce a suferit. Gândiți-vă deci: cei care jură 
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și se jură fals pe ei înșiși, de ce [pedeapsă] ar 
trebui să fie ei vrednici?  

Se întâmplă în mod potrivit astăzi să vă 
arăt ticăloșia sperjurului chiar din Vechiul Tes- 
tament: Era, zice, o seceră zburătoare, de zece 
coți lățime (Zah. 5, 2).  

Zburătoare prevestește sfârșitul iute al 
răzbunării care urmărește jurămintele.  

Faptul că are zece coți în lungime și lățime 
înseamnă tăria și mărimea durerilor. Că vine 
zburând din cer este pentru a arăta că răzbu- 
narea este de la Scaunul de judecată de sus.  

Faptul că este în formă de seceră arată 
inevitabilitatea osândei. Căci așa cum secera, 
când a venit și a prins gâtul, nu se poate trage 
înapoi cu nimic decât cu sine însăși, dar [odată] 
cu capul secerat, tot astfel răzbunarea care vine 
peste cei care se jură este aspră și nu se va opri 
până nu își va îndeplini lucrarea. 

Dar dacă jurăm și scăpăm [teferi] să nu fim 
încrezători: aceasta nu este decât spre necazul/ 
durerea noastră. Căci ce credeți? Câți oare, de la 
Anania și Sapfira [încoace] au îndrăznit să facă 
același lucru ca și ei? 

Cum se face atunci, zici tu, că nu s-au în- 
tâlnit cu aceeași soartă? 

Nu pentru că în ei s-a îngăduit [să păcă- 
tuiască astfel], ci pentru că sunt puși deoparte 
pentru o pedeapsă și mai mare. 

Căci cei care păcătuiesc des și nu sunt 
pedepsiți, au un motiv mai mare să se teamă și 
să se îngrozească decât dacă ar fi fost pedepsiți. 
Căci, pentru ei, răzbunarea crește, pentru nepe- 
depsirea lor de acum și pentru îndelunga-
răbdare a lui Dumnezeu. 
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Deci să nu ne uităm la aceasta, că nu 
suntem pedepsiți, ci să chibzuim dacă nu 
cumva am păcătuit: [căci] dacă, păcătuind, nu 
suntem pedepsiți, avem mai mult motiv să 
tremurăm. 

Spune, dacă ai avea un rob și tu doar îl 
ameninți, dar nu îl bați, când se teme el mai 
mult, când e mai mult dispus să fugă? Nu 
atunci când doar îl ameninți? Și de aici sfătuim 
pe fiecare să nu folosească tot timpul amenin- 
țările, alegând prin urmare mai degrabă să agite 
mintea cu teroarea și să o sfâșie mai mult decât 
cu loviturile. 

Căci într-un caz pedeapsa este momen- 
tană, dar în celălalt ea este perpetuă. 

Apoi, dacă nimeni nu simte lovitura sece- 
rei, nu vă uitați la aceasta, ci mai degrabă 
fiecare să se gândească dacă a comis un aseme- 
nea păcat. 

Multe lucruri asemănătoare se fac acum ca 
mai înainte de potop, dar niciun potop nu a fost 
trimis [asupra noastră]: pentru că este un Iad 
amenințător și răzbunare. 

Mulți păcătuiesc [și acum] ca poporul din 
Sodoma, și cu toate acestea nu s-a turnat [peste 
ei] nicio ploaie de foc: pentru că un râu de foc 
este pregătit [în Iad]. 

Mulți merg pe drumul lui Faraon: totuși 
nu au călătorit ca Faraon și nu au fost înecați în 
Marea Roșie. Pentru că marea care îi așteaptă 
este marea gheenei fără fund, unde pedeapsa 
nu este însoțită de mângâiere, unde nu există 
extincție care să termine toate, ci chin pentru 
totdeauna, în foc, în sugrumare, sunt arși acolo. 
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Mulți au hulit la fel ca israeliții, dar nu i-au 
mâncat șerpii: [pentru că] îi așteaptă acolo vier- 
mele care nu moare niciodată.  

Mulți au fost ca Ghiezi [cf. 2 Împ. 5, 20-27, 
LXX], totuși nu au fost loviți cu lepră, căci în 
loc de lepră le rămâne lor să fie tăiați în bucăți 
și numărați la un loc cu ipocriții. 

Mulți s-au jurat și au comis sperjur, 
totodată, dar să nu fim încredințați de faptul că 
au scăpat cu adevărat: [căci] scrâșnirea dinților 
îi așteaptă pe ei. 

Da, și aici, vor suferi mari dureri, de ase- 
menea, poate că nu imediat, dar după mai 
multe păcate, pentru ca răzbunarea să fie mai 
mare. 

Căci dacă adesea ne stabilim, la început, 
cu păcate mici, dar apoi pierdem tot prin mari 
jigniri [aduse lui Dumnezeu]. 

De aceea, când vezi că ți se întâmplă ceva, 
cheamă-ți în minte [spre amintire] acel păcat 
anume al tău. 

Fiii lui Iacov sunt un exemplu pentru 
aceasta. Amintiți-vă de frații lui Iosif, că și-au 
vândut fratele, că au încercat să-l omoare, ba 
nu, l-au omorât [chiar], atâta timp cât au avut 
intenția, l-au înșelat și îndurerat pe bătrânul 
[Iacov] și nu au suferit nimic. După mulți ani au 
fost aduși într-o mare primejdie și acum sunt 
puși spre amintirea acestui păcat al lor. 

O foarte mare înțelepciune arată împreju- 
rarea în care au fost aduși. Ascultați ce zic ei: 
Suntem foarte vinovați în privința fratelui nostru 
(Fac. 42, 21). 

Astfel faceți și voi, când se întâmplă ceva. 
Ziceți:  suntem foarte vinovați, pentru că nu am 
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ascultat pe Hristos, pentru că am jurat, 
jurământul meu mult și jurământul meu strâmb 
a căzut peste capul meu. 

Mărturisiți-vă, căci și ei s-au mărturisit și 
au fost mântuiți. 

Căci de ce totuși pedeapsa nu a urmat 
imediat? Căci nici Ahaab, după păcatul său în 
privința lui Nabute, nu a suferit imediat răzbu- 
narea, pe care, până la urmă, a suferit-o [I Împ. 
20, 19, LXX].  

Și care este motivul pentru aceasta? 
Dumnezeu îți stabilește o vreme, în care să te 
curățești, dar dacă persiști în păcat, la sfârșit El 
va trimite răzbunarea. 

Ai văzut soarta celor mincinoși. Gândește-
te care va fi soarta sperjurilor, gândește-te și 
oprește-te. Este imposibil pentru cel care se jură 
să nu jure strâmb, fie că vrea sau nu, și niciun 
sperjur nu se va mântui. 

Un singur jurământ strâmb este suficient 
să sfârșească toate, să coboare peste noi toată 
măsura răzbunării [lui Dumnezeu]. 

Deci să luăm seama la noi înșine, pentru 
ca să scăpăm de pedeapsa datorată acestui 
păcat și să fim găsiți vrednici de bunătatea 
iubitoare a lui Dumnezeu, prin harul și milele 
Unuia-născut Fiului Său, împreună cu Care fie 
slava, puterea și cinstea Tatălui și Duhului 
Sfânt, acum și pururea și în veacul fără sfârșit. 
Amin. 
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Omilia 13 
 
 

Apoi, sculându-se arhiereul și cei care 
erau împreună cu el (cei din secta sadu- 
cheilor) s-au umplut de indignare și și-au 
pus mâinile pe Apostoli și i-au pus pe ei în 
temnița obștească (5, 17-18). 

 
 
Sculându-se, adică fiind stârniți, fiind 

incitați de lucrurile care avuseseră loc, arhiereul 
și cei care erau împreună cu el (cei din secta 
saducheilor)249 s-au umplut de indignare și și-au 
pus mâinile pe Apostoli: acum îi atacă cu mai 
multă putere.  

Și i-au pus pe ei în temnița obștească, dar 
nu i-au adus numaidecât la judecată, pentru că, 
din nou, se așteptau să se înmoaie. 

 
Dar Îngerul Domnului a deschis ușile 

temniței și i-a scos afară și a zis: Mergeți, 
stați în templu și vorbiți poporului toate 
cuvintele acestei vieți. Și când ei au auzit 
aceasta, au intrat în templu dimineața de- 
vreme și învățau (5, 19-21). 

 
Aceasta s-a făcut pentru încurajarea 

Ucenicilor și pentru folosul și instruirea 
celorlalți. Și luați aminte că felul în care ei 

                                           
249 Cei care pretindeau că știu Legea mergeau 

împreună cu cei din sectă. Pentru că, chiar dacă nu se 
înțelegeau între ei asupra problemelor teologice, s-au 
înțeles însă ca să prigonească Adevărul și pe cei ne- 
vinovați. 
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procedează în cazul de față este la fel cum a 
făcut Hristos Însuși. Adică, în minunile Sale, 
deși El nu îi lasă pe oameni să le vadă în modul 
însuși de a fi lucrate, le oferă mijloacele prin 
care aceștia să fie învățați despre cele ce s-au 
lucrat.  

Căci astfel, în Învierea Sa, nu i-a lăsat să 
vadă cum a înviat. În apa făcută vin, oaspeții nu 
văd cum s-a făcut, pentru că băuseră mult și 
discernământul îl lasă altora. 

La fel și aici: nu îi văd [pe Apostoli]  în 
faptul de a fi scoși afară [din temniță], dar văd 
dovezile din care pot să înțeleagă ce s-a făcut250.  
Noaptea i-a scos Îngerul pe ei afară. Ce însemna 
aceasta? Pentru că în felul acesta erau mai mult 
crezuți decât dacă s-ar fi întâmplat în alt fel.  

                                           
250 Dumnezeu nu lasă să fie văzut modul în care 

se produc minunile/ schimbările minunate, pentru ca 
oamenii să nu fie atrași de neobișnuitul fenomenelor, în 
loc să caute să vadă puterea lui Dumnezeu și scopul cu 
care au fost lucrate. În filmele moderne se insistă 
tocmai pe elementul fantastic, care pe Hristos nu L-a 
interesat ca să-l arate oamenilor. 

Ceea ce atrage acum este exhibiționismul, magia, 
modul rapid în care lucrurile sau oamenii se pot 
preschimba sau pot călători.  

Însă Hristos a vrut să arate că la Dumnezeu toate 
sunt cu putință și că El este Izvorul vieții și Creatorul 
tuturor lucrurilor și că în El trebuie să își pună 
oamenii credința și nădejdea. 

Mintea proastă și copilăresc-demonică se uită 
după aparențe, după fenomene nemaivăzute, când nu 
acestea sunt importante pentru mântuire. 

Chiar în filmele religioase, realizate de neopro- 
testanți, cel mai adesea, se insistă tot pe neobișnuitul 
minunilor sau pe luarea prin surprindere a oamenilor și 
nu pe învățătura dumnezeiască. 
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Altfel, oamenii nici n-ar fi avut ocazia să 
pună întrebarea. Fiindcă, [dacă s-ar fi întâmplat 
lucrurile] în oricare alt fel, ei nu ar fi crezut.  

Așa a fost și în vremurile vechi, în cazul lui 
Nabuhodonosor: i-a văzut pe ei rugându-se 
Domnului în cuptor și apoi cu adevărat a fost 
cuprins de uimire (Dan. 3, 24-25). 

De aceea, apoi, acești preoți ar fi trebuit, 
ca primă întrebare, să fi spus: Cum ați ieșit 
afară?. În loc de aceasta, ca și când nimic nu s-
ar fi întâmplat, ei întreabă: Nu v-am poruncit 
noi vouă, cu poruncă, să nu vorbiți? (5, 28)251. 

Și luați aminte [la faptul că], prin infor- 
marea din partea altora, iau la cunoștință des- 
pre toate împrejurările [în care s-a petrecut 
minunea]. Ei văd temnița rămânând închisă cu 
pază și pe străji stând în fața ușilor. Aceasta este 
o pază dublă, ca și în cazul mormântului, unde 
a fost atât sigiliul/ pecetea, cât și oamenii care l-
au păzit. 

Vedeți cum au luptat împotriva lui 
Dumnezeu!  

                                           
251 Arhiereul și soborul său înțeleseseră foarte 

bine minunea și tocmai de aceea ocolesc evenimentul 
minunat petrecut și fac să pară că problema ar fi 
neascultarea poruncii dată de ei. Adică trec peste 
Dumnezeu, ca neimportant.  

Mai important era, pentru ei: de ce nu ascul- 
taseră Apostolii de ei, de arhiereii vremii. Cu toate că 
Dumnezeu Își făcuse cunoscută voia Sa, ei erau 
preocupați să-și păstreze demnitățile lor și întâietatea 
în fața mulțimii. Problema pentru ei nu era ce vrea 
Dumnezeu, ci să nu-și piardă scaunele și averile. 

Felul în care procedează și cu Sfinții Apostoli 
arată cu prisosință că și mai înainte știuseră foarte 
bine pe Cine răstignesc. 
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Spuneți, [arhiereilor,] ceea ce s-a întâm- 
plat cu ei [cu Apostolii] a fost din lucrare ome- 
nească? Cine i-a lăsat să iasă afară, când ușile 
erau încuiate? Cum au ieșit ei afară, cu străjile 
stând în fața ușii? 

Cu adevărat, [arhiereul și ceilalți] trebuie 
să fie nebuni sau beți ca să vorbească astfel [, 
ignorând minunea]252. 

Aici sunt oamenii pe care nici temnița, nici 
legăturile, nici ușile încuiate nu au fost în stare 
să îi țină, și totuși ei se așteaptă să îi copleșească 
[prin autoritatea lor]: astfel este prostia lor 
copilărească253. 

Soldații lor veniseră și mărturisiseră ceea 
ce se întâmplase, ca și cum ar fi încercat într-
adins să îi lipsească de orice arătare a rațiunii. 

Remarcați cum se întâmplă minune peste 
minune, [fiecare] diferită după fel, unele lucrate 
de ei, altele cu ei, și [fiind] unele mai strălucite 
decât altele? 

 
Și când ei au auzit aceasta, au intrat 

în templu dimineața devreme și învățau. 
Dar a venit arhiereul, și cei care erau cu el, 
și au adunat sinedriul și tot sfatul fiilor lui 
Israil și au trimis la închisoare ca să-i 
aducă pe ei.  

                                           
252 Nu mai merge încă o dată minciuna că 

Apostolii au mituit paznicii, pe care au folosit-o în 
cazul Învierii lui Hristos. 

253 Răutatea te face mai prost decât copiii. 
Lăcomia de avere și de slavă omenească și ura lor 
împotriva oricui le amenința poziția socială – fie El și 
Dumnezeu – îi făcea să fie proști, încât să nu mai poată 
fi raționali nici măcar în lucruri elementare. 
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Dar când au venit slujitorii și nu i-au 
găsit în temniță, s-au întors și au grăit 
zicând: Cu adevărat, am găsit temnița 
încuiată, cu pază, și pe străjeri stând înain- 
tea ușilor, dar când am deschis, nu am găsit 
pe nimeni înăuntru.  

Deci când arhiereul și căpetenia tem- 
plului și mai-marii preoților au auzit aceas- 
ta, s-au mirat de ei, ce va să fie aceasta (5, 
21-24). 

 
Este bine spus că vestea nu a fost adusă lor 

imediat, ci ei erau la început uimiți, neștiind ce 
să creadă, pentru ca, după ce vor fi înțeles-o 
bine și vor fi văzut că este vorba, în acest caz, 
de o Putere dumnezeiască, apoi să înțeleagă 
întru totul cum stau lucrurile. 

 
Apoi a venit cineva și le-a spus lor 

zicând: Iată, oamenii pe care i-ați pus în 
temniță sunt în templu, stând și învățând 
poporul. Apoi au mers căpetenia și cu 
ceilalți slujitori și i-au adus pe ei, fără silă, 
căci se temeau de mulțime, să nu fie omo- 
râți cu pietre (5, 25-26). 
 
O, prostia oamenilor! Se temeau, zice, de 

mulțime. De ce, cu ce i-a ajutat mulțimea pe 
Apostoli?  

Când ar fi trebuit să se teamă de faptul că 
Dumnezeu îi elibera pe ei în mod continuu din 
puterea lor, ca pe niște făpturi înaripate, în loc 
de aceasta, ei se temeau de mulțime! 
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Iar arhiereul – fără rușine, nesăbuit și 
fără bun-simț – i-a întrebat pe ei, zicând: 
Nu v-am poruncit noi vouă cu tărie să nu 
mai învățați în numele acesta? Și, iată, voi 
ați umplut Ierusalimul cu învățătura 
voastră și vreți să aduceți sângele Acestui 
om asupra noastră! (5, 27-28). 
 
Deci ce răspund Apostolii? Se adresează 

lor iarăși cu blândețe. Și totuși ar fi putut să 
spună: Cine sunteți voi, care porunciți împotriva 
lui Dumnezeu? Dar [, în loc de aceasta,] ce 
spun? 

Din nou, pe calea îndemnării și a sfatului 
și cu multă blândețe, ei dau răspuns: 

 
Atunci Petru și ceilalți Apostoli au 

răspuns și au zis: Trebuie să ascultăm pe 
Dumnezeu mai degrabă decât pe oameni (5, 
29). 

 
Înaltă mărinimie! Și el le arată că luptă 

împotriva lui Dumnezeu. Căci zice pe Care voi 
L-ați omorât, pe El Dumnezeu L-a înviat: 

 
Dumnezeul Părinților noștri L-a înviat 

pe Iisus, pe Care voi L-ați ucis și L-ați spân- 
zurat pe lemn. Pe Acesta Dumnezeu L-a 
înălțat cu dreapta Sa ca să fie Stăpânitor și 
Mântuitor, ca să dea pocăință lui Israil și 
iertarea păcatelor (5, 30, 31). 

 
Și din nou ei raportează totul la Tatăl, 

pentru ca El254 să nu pară [că ar fi] străin de 

                                           
254 Fiul.  
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Tatăl. Și L-a înălțat, zice el, cu dreapta Sa. Aici 
vorbește nu numai despre Înviere, ci și despre 
Înălțare. 

Ca să dea pocăință lui Israil. Luați aminte 
aici, ca și mai înainte, câștigul (lor): vedeți desă- 
vârșirea învățăturii schimbată în forma apolo- 
giei. 

 
Și noi suntem martorii acestor lucruri 

(5, 32). 
 

Mare îndrăzneală a cuvântării. Iar temelia 
faptului de a fi crezuți: 

 
Și astfel [martor] este și Duhul Sfânt, 

pe Care Dumnezeu L-a dat celor care Îl 
ascultă pe El (5, 32). 

 
Vedeți că susțin nu numai mărturia Duhu- 

lui? Și nu spun: pe Care El L-a dat nouă, ci: celor 
care Îl ascultă pe El, arătând de asemenea, în 
această privință, cumințenia lor, stăpânirea de 
sine/ liniștea [interioară], sugerând măreția 
darului și arătând celor ce ascultau că era cu 
putință pentru ei ca să primească [și ei] pe 
Duhul. 

Vedeți cum acești oameni au fost învățați 
atât prin fapte, cât și prin cuvinte, și totuși aceia 
nu au dat nicio atenție, pentru ca osândirea lor 
să fie dreaptă? Căci pentru acest scop Dum- 
nezeu a îngăduit ca Apostolii să fie aduși la ju- 
decată, atât pentru ca vrăjmașii lor să fie 
învățați, cât și pentru ca toți să înțeleagă că 
Apostolii au fost învigorați cu îndrăzneala cu- 
vântării. 
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Iar ei, auzind aceasta, s-au aprins de 
mânie255 (5, 33). 

 
Ceilalți (altădată) când au auzit aceste 

lucruri, au fost străpunși [de pocăință] (2, 37). 
Aici, aceștia au fost tăiați precum cu un fierăs- 
trău și au vrut să-i omoare (5, 33). 

Dar acum este nevoie să revedem ceea ce 
s-a citit. Dar Îngerul Domnului a deschis noap- 
tea ușile temniței și i-a scos afară și a zis: 
Mergeți, stați în templu și vorbiți poporului toate 
cuvintele acestei vieți. [Recapitulare, 5, 19-20].  

[Îngerul] nu i-a luat pe ei de acolo spre 
binele lor înșiși, ci Stați, zice, și vorbiți în tem- 
plu poporului. Căci dacă paznicii i-ar fi eliberat, 
așa cum gândeau aceia, ei ar fi fugit, presu- 
punând, adică, faptul că ar fi fost conduși să 
iasă afară. Și dacă aceia256 i-ar fi scos afară, ei nu 
ar fi stat în templu, ci s-ar fi ascuns. Nimeni nu 
este atât de lipsit de rațiune încât să nu înțe- 
leagă imediat aceasta. 

Nu v-am poruncit vouă cu tărie? (5, 28). 
Dacă ei s-ar fi angajat să vă asculte pe voi, ați 
face bine să le cereți socoteală, dar dacă chiar în 
acea clipă v-au spus că nu vă vor asculta, cu ce 
drept le cereți socoteală, de ce trebuie să se 
apere? 

Și, iată, voi ați umplut Ierusalimul cu 
învățătura voastră și vreți să aduceți sângele 
Acestui om asupra noastră! Luați aminte la 
inconsistența acuzațiilor și la marea [lor] nebu- 
nie. Ei încearcă acum să facă să pară că aplecă- 

                                           
255 Literal: they were cut to the heart/ au fost 

tăiați la inimă. 
256 Străjerii.  
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rile evreilor sunt [spre lucruri] sângeroase, ca și 
când aceia ar fi făcut aceste lucruri nu de dragul 
adevărului, ci din dorința de a se răzbuna.  

Și chiar pentru acest motiv nici Apostolii 
nu le răspund lor sfidător, căci aceia erau învă- 
țători257. 

Și totuși, care este omul care, având în 
sprijin întreaga cetate și înzestrat cu un atât de 
mare har, nu ar vorbi și nu ar spune ceva 
cutezător?  

Dar nu astfel au făcut aceștia258, căci ei nu 
erau mânioși. Nu, ci le era milă de acești 
oameni și suspinau pentru ei și căutau în ce fel 
să-i elibereze pe ei de greșeala și de furia lor. 

Și nu le mai spun: Judecați voi (4, 19), ci 
doar grăiesc, zicând: pe Cel pe Care Dumnezeu 
L-a înălțat, pe Acela Îl predicăm, căci prin voia 
lui Dumnezeu s-au făcut aceste lucruri. 

Nu au zis: nu v-am spus atunci că noi nu 
putem să grăim decât lucrurile pe care le-am 
văzut și le-am auzit (4, 20)?, pentru că nu sunt 
gâlcevitori spre slavă [deșartă]. Dar repetă 
aceleași lucruri: Crucea, Învierea. Și nu spun – 
deși El a fost răstignit – că a fost pentru noi, dar 
țintesc cu adevărat către aceasta, însă încă nu [o 
afirmă] deschis, căutând să-i mai îngrozească o 
vreme.  

Și totuși, ce fel de retorică este aici? 
Nicăieri și totuși pretutindeni este Patima și 
Învierea și Înălțarea și de aceea sfârșitul: 
Dumnezeul Părinților L-a înălțat pe Iisus etc. (5, 
30-31). Și totuși, ce graiuri de necrezut sunt 
acestea! Foarte greu de crezut, fără îndoială, dar 

                                           
257 Învățători de Lege.  
258 Sfinții Apostoli.  
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pentru toate acestea nici conducătorii, nici 
poporul nu au avut niciun cuvânt de spus împo- 
triva lor: aceia au avut gurile închise259, iar 
aceștia au primit învățătura. 

Iar noi, a zis el, suntem martorii acestor 
lucruri (5, 32). Ai căror lucruri? Ale Lui, Care a 
făgăduit iertarea și pocăința. Căci Învierea era 
cunoscută acum, într-adevăr. Dar că El a dăruit 
iertarea, noi suntem martori și astfel este și 
Duhul Sfânt, Care nu S-ar fi pogorât dacă păca- 
tele nu ar fi fost mai întâi iertate. Încât aceasta 
este o dovadă de netăgăduit. 

Iar ei, auzind aceasta, s-au aprins de mânie 
și s-au sfătuit să-i omoare (5, 33). Ai auzit de 
iertarea păcatelor, o, omule nenorocit, și că 
Dumnezeu nu cere pedepsirea, și vrei să-i omo- 
ri? Ce răutate a fost aceasta! 

Și totuși, fie trebuiau să îi condamne pen- 
tru minciună, fie, dacă nu puteau să facă 
aceasta, [trebuiau] să fi crezut! Dar dacă nu au 
ales să-i creadă, totuși nu ar fi trebuit [să vrea] 
să-i omoare. 

Fiindcă ce era dorința lor de ucidere? 
Astfel era intoxicarea lor, nici măcar nu au 
văzut ceea ce se întâmplase. Luați aminte cum 
Apostolii, oriunde au pomenit de crimă, au 
adăugat și vorbirea despre iertare, arătând că, 
dacă ceea ce se făcuse era vrednic de moarte, 
ceea ce s-a dăruit li s-a oferit lor ca unor 
binefăcători/ făcători de bine! Căci în ce alt fel 
ar fi putut cineva să îi convingă? 

                                           
259 Pentru că n-au avut argumente teologice 

împotriva propovăduirii Apostolilor, ci singurul lor 
argument era porunca de a tăcea și a nu mai învăța 
poporul despre Hristos. 

265



 

 

Apoi s-a ridicat arhiereul etc. Ca oameni cu 
nume mare, aceștia260 urmau să se așeze lângă 
Profeți.  

Saducheii erau cei care erau cei mai infla- 
mați în ceea ce privește Învierea.  

Dar poate că cineva va zice: De ce, ce om, 
înzestrat cu asemenea daruri, așa cum erau 
Apostolii, nu ar fi fost mare? Dar, vă rog, 
gândiți-vă cum, înainte de a fi înzestrați cu har, 
stăruiau într-un cuget în rugăciune (1, 14), atâr- 
nând [numai] de ajutorul de sus.  

Iar voi nădăjduiți, iubiții mei, la Împă- 
răția cerului și totuși nu îndurați nimic? Și, deși 
ați primit pe Duhul, totuși nu suferiți astfel de 
lucruri, nici nu întâlniți primejdii?  

Dar ei, înainte de a avea timp să respire 
după pericolele de mai înainte, au fost din nou 
purtați în altele. 

Și chiar și aceasta, că nu există nicio 
vanitate, nicio îngâmfare, ce mare bine este! Să 
convertești cu blândețe, ce câștig este! Căci nu 
orice au făcut ei era lucrarea imediată a harului, 
ci există, totodată, multe amprente ale propriei 
lor râvne. Căci harul lui Dumnezeu a strălucit 
în ei, dar aceasta era din propria lor silință. 

Vedeți, spre exemplu, de la bun început, 
cât de grijuliu este Petru, cât de cumpătat și 
neadormit/ veghetor este: cum cei care au 
crezut și-au lepădat bogățiile, nu mai aveau 
proprietate privată, stăruiau în rugăciune, 
arătau că ei erau de un singur cuget, își petre- 
ceau timpul în postiri. Ce har, (singur,) a făcut 
toate acestea? Astfel încât El aduce dovada în 
casa lor prin propriii lor slujitori. Așa după 

                                           
260 Sfinții Apostoli.  
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cum, în cazul lui Hristos, slujitorii lor au fost 
cei care au spus: Niciodată nu a vorbit un om 
așa cum vorbește Acest om (In. 7, 46). 

Aceste dovezi sunt mai apte de a fi crezute 
decât Învierea. Observați și moderația arătată 
de către conducătorii înșiși și cum ei cedează. 

Arhiereul i-a întrebat pe ei, zicând etc (5, 
27). Aici vorbește cu ei, într-adevăr, pe un ton 
moderat, fiindcă era înspăimântat – căci cu 
adevărat dorea mai degrabă să-i împiedice 
decât să-i omoare, din moment ce nu putea – și 
cu scopul ca să-i trezească și să le arate marea 
primejdie în care sunt. 

Și cu adevărat, zice el (Apostolilor), [vreți] 
să aduceți sângele Acestui om asupra noastră! 
Încă Îl mai consideri pe El a fi doar om? 

Vrea să facă să pară că porunca a fost 
pentru propria lor siguranță. Dar luați aminte 
ce spune Petru: Pe Acesta Dumnezeu L-a înălțat 
cu dreapta Sa ca să fie Stăpânitor și Mântuitor, 
ca să dea pocăință lui Israil și iertarea păcatelor 
(5, 31). 

Aici el nu mai amintește de neamuri[le 
păgâne], pentru ca să nu le ofere un pretext 
împotriva lui. 

Și au vrut, se spune, să-i omoare (5, 33). 
Vedeți-i iarăși pe aceștia261 în uimire, vedeți-i în 
durere, iar pe ceilalți262 în liniște, în veselie și în 
desfătare. 

Nu numai că erau îndurerați, ci s-au aprins 
de mânie. Cu adevărat, aceasta îndreptățește 
acel proverb: Faci rău, pățești rău. După cum 
vedem în acest caz. Aici erau acești oameni în 

                                           
261 Pe farisei și saduchei. 
262 Pe Apostoli. 
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legături, așezați la locul de judecată, iar oame- 
nii care au stat să judece împotriva lor erau în 
suferință și în nedumerire lipsită de ajutor. Căci 
așa precum cel care lovește un diamant pri- 
mește șocul loviturii el însuși, la fel era și cu 
acești oameni. 

Dar ei vedeau nu numai că îndrăzneala lor 
de a vorbi era neoprită, dar și că, mai degrabă, 
propovăduirea lor creștea tot mai mult și că 
vorbeau fără nicio urmă de frică și că nu le dă- 
deau niciun motiv împotriva lor. 

Să-i imităm pe aceștia, iubiții mei, să fim 
neînfricați în toate primejdiile noastre! Nu este 
nimic îngrozitor pentru cel care se teme de 
Dumnezeu, ci tot ceea ce este îngrozitor este 
pentru ceilalți.  

Căci atunci când un om este izbăvit de 
patimile sale și privește toate cele de față ca pe 
o umbră, spuneți: de la cine va suferi ceva 
îngrozitor? De cine va avea să se teamă? De 
cine va trebui să se roage? Să fugim către 
această Piatră care nu poate fi clătinată. 

Dacă cineva ar trebui să construiască 
pentru noi o cetate și să înalțe un zid în jurul ei 
și să ne mute într-un pământ nelocuit, unde nu 
ar fi nimeni care să ne tulbure, și ne-ar apro- 
viziona din belșug cu de toate și n-ar suferi a 
avea ceva pentru care să ne supărăm cu cineva, 
acela nu ne-ar așeza într-o desăvârșită sigu- 
ranță, așa cum a făcut Hristos acum? 

Să fie o cetate făcută din alămuri, dacă 
doriți, înconjurată din toate părțile de un zid, 
semeață și impenetrabilă, și să nu fie niciun 
vrăjmaș în apropierea ei, să aibă pământ din 
plin și bogat, să fie acolo adăugată abundența a 
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altor lucruri, să fie, de asemenea, cetățenii 
blânzi și liniștiți și niciun făcător de rău acolo, 
nici hoț, nici tâlhar, nici informator, nici curte 
de justiție, ci mai degrabă acorduri263, și să 
locuim în această cetate: nici măcar astfel nu ar 
fi posibil să trăiești în siguranță.  

De ce? Pentru că nu ar putea să nu fie 
neînțelegeri cu servitorii, cu nevestele, cu 
copiii, nu s-ar putea să nu fie fundația a multă 
tulburare. 

Dar aici nu era nimic de acest fel. Pentru 
că aici nu era nimic care să-i îndurereze sau 
care să le provoace neliniște. Nu, căci ce este 
mai minunat a spune decât că înseși lucrurile 
care sunt considerate că provoacă tulburare au 
devenit motiv a toată bucuria și fericirea. 

Căci, spuneți-mi, ce era acolo să-i supere? 
Ce [era] ca să greșească? Să cităm un caz 
particular ca să-l comparăm cu ei? Bine, să 
zicem că ar fi cineva cu demnitatea de 
consul264, că ar avea avere multă, că ar locui în 
cetatea imperială, că nu ar avea nicio afacere 
supărătoare cu nimeni, ci ar trăi numai în 
desfătare și nu ar avea nimic altceva decât 
aceasta de făcut, așezat în vârful bogăției și al 
cinstei și al puterii, și să punem împotriva lui pe 
un Petru, în legături dacă vreți, în rele/ dureri 
fără de număr: și vom afla că acesta265 este omul 
care trăiește în mai multă desfătare. Căci acolo 
unde este bucurie peste fire, încât să te veselești 

                                           
263 Între unii și alții. 
264 În Roma antică era titlul celor doi magistrați, 

aleși anual, care dețineau puterea supremă. Cf.  
http://dexonline.ro/definitie/consul.  
265 Adică Sfântul Petru. 
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în lanțuri, gândește-te care poate fi măreția 
acelei bucurii! 

Căci asemenea celor care au funcție 
importantă, încât orice rele s-ar întâmpla, ei nu 
le simt, ci stăruie în bucurie, astfel au făcut 
aceștia, bucurându-se cu atât mai mult, chiar 
datorită acestor răutăți266. 

Căci este imposibil, cu totul imposibil de 
descris în cuvinte ce mare fericire cade în 
mijlocul lor, care suferă de dragul lui Hristos. 
Căci ei se bucură în suferințele lor, mai degrabă 
decât în lucrurile lor bune. Cine iubește pe 
Hristos, știe ce spun. 

Dar ce [putem spune] în ceea ce privește 
siguranța? Și cine, întreb, dacă a fost vreodată 
atât de bogat, a putut să scape de atât de multe 
primejdii, umblând printre atâtea neamuri dife- 
rite, cu singurul scop de a aduce o înnoire în 
felul lor de a trăi? Căci a fost ca și cum prin 
împuternicire împărătească [s-a făcut aceasta], 
pe care au dus-o la îndeplinire în fața lor. Ba, 
mai mult, căci niciodată o împuternicire nu ar fi 
putut să fie atât de eficace, așa cum au fost 
cuvintele lor. Căci hotărârea împărătească sileș- 
te cu necesitate, dar aceștia au condus oamenii 
de bună voie și nesiliți, da, și cu inimi peste 
măsură de mulțumitoare. 

Ce poruncă împărătească, întreb, ar fi con- 
vins vreodată oamenii să se despartă cu totul de 
proprietățile lor și de viețile lor267, să își dispre- 
țuiască casa, țara, rudele, da, chiar păstrarea de 
slujitori/ robi? 

                                           
266 Care li se întâmplau. 
267 În sensul de a părăsi grijile vieții de până 

atunci. 
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Și cu toate acestea, glasurile pescarilor și 
ale făcătorilor de corturi au slujit pentru aceas- 
ta. Așa încât au fost deopotrivă fericiți și mai 
puternici și mai tari decât toți ceilalți. 

Da, zici tu, aceia au fost, desigur, pentru că 
au lucrat minuni. Dar, întreb, ce minuni au 
făcut aceia care au crezut, cei trei mii și cei 
cinci mii? Și totuși aceștia, citim, și-au petrecut 
timpul în fericire. Și pe bună dreptate, căci ceea 
ce este temelia tuturor tulburărilor, deținerea 
de bogății, a fost eliminată. Căci aceea, aceea 
zic, a fost întotdeauna deopotrivă cauza războa- 
ielor și a luptelor, a suferinței și a neliniștii și a 
tuturor relelor. Ceea ce face viața să fie plină de 
chin și de tulburări aceasta este. Și, cu adevărat, 
se va afla că mai mult bogații decât săracii au 
motive să fie triști. Dacă cineva crede că acesta 
nu este [un lucru] adevărat, cunoașterea lui nu 
provine din natura lucrurilor, ci din propria sa 
închipuire. 

Și dacă cei bogați se bucură de un anume 
fel de plăcere, aceasta nu este de mirare, căci 
chiar și cei care sunt plini de râie au parte de 
multă plăcere. Căci bogații sunt exact ca aceș- 
tia, iar mintea lor, afectată în același fel, este 
simplă din cauza acestei împrejurări. Grijile lor 
îi zăpăcesc pe ei și aleg să fie acaparați de ele de 
dragul plăcerii momentane. În vreme ce aceia, 
care sunt liberi de aceste patimi, sunt sănătoși 
și netulburați. 

Care [mod de viețuire] este mai plăcut, 
întreb, care dintre cele două este mai sigur? Să 
trebuiască să te frămânți doar pentru o bucată 
de pâine și pentru un rând de haine, sau pentru 
o familie foarte mare, [cuprinzând] atât robi cât 
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și oameni liberi268, neavând grijă [, așadar,] 
(doar) de tine însuți? Căci așa cum acest om269 
se teme [numai] pentru sine însuși, așa [te 
temi] tu270 pentru cei care depind de tine. 

De ce, te rog [să-mi spui], sărăcia pare un 
lucru de ocolit? La fel cum sunt și alte lucruri 
de disprețuit, după judecata multora. Da, zici 
tu, dar acele lucruri bune nu sunt obiecte de 
dispreț, ci sunt greu de realizat. Ei bine, la fel 
este și sărăcia, nu e un lucru de disprețuit, ci 
greu de realizat. Astfel încât, dacă cineva ar 
putea să o poarte, nu ar mai exista motiv să o 
disprețuiască. Căci cum se face că Apostolii nu 
au disprețuit-o? Cum se face că mulți chiar o 
aleg și, departe de a o disprețui, chiar aleargă la 
ea? 

Căci ceea ce este cu adevărat un lucru de 
disprețuit nu poate constitui obiectul alegerii 
decât pentru nebuni. Dar dacă ar exista oamenii 
minților filosofice/ iubitoare de înțelepciune și 
înalte, care ar merge ei înșiși la aceasta, ca spre 
un adăpost sigur și sănătos, nu ar fi de mirare 
dacă [și] celorlalți li s-ar părea altfel. 

Căci, cu adevărat, omul bogat mi se pare a 
fi ca o cetate fără zid [de apărare], așezată în 
câmpie271, invitându-i pe asediatori din toate 
părțile. Dar sărăcia [mi se pare] o fortăreață 

                                           
268 Sfântul Ioan se referea la realitatea vremii 

sale. Acum nu mai vorbim de sclavi, ci de slujitori/ an- 
gajați, iar bogații au aceleași probleme ca întotdeauna. 

269 Săracul care a servit drept exemplu. 
270 Cel care ești bogat. 
271 Cetățile erau construite pe dealuri înalte sau 

pe vârf de munte, înconjurate de ape, pentru a putea fi 
greu de asediat și pentru a putea vedea de departe 
apropierea inamicilor și a se pregăti de luptă. 
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sigură, tare, așa cum fierul o poate face, iar 
calea către ea grea.  

Și totuși, zici tu, lucrurile stau exact pe dos, 
fiindcă aceștia [săracii] sunt cei adesea trași în 
judecăți, aceștia sunt cei care sunt copleșiți [de 
griji] și oprimați. Nu, nu cei săraci, ca săraci, ci 
cei care, fiind săraci, vor să fie bogați. Dar eu nu 
vorbesc despre ei, ci despre cei care fac din a 
trăi în sărăcie preocuparea/ grija lor.  

Căci spune, cum se întâmplă că nimeni, 
niciodată, nu îi aduce în curțile de judecată pe 
frații din munți272? 

Și totuși, dacă a fi sărac reprezintă un 
semn al oprimării, aceștia ar fi trebuit mai mult 
decât toți să fie trași acolo, din moment ce sunt 
mai săraci decât toți ceilalți. Cum se face că 
nimeni nu îi aduce pe cerșetorii de rând în 
curțile de judecată? Pentru că au ajuns la limita 
sărăciei. Cum se face că nimeni nu îi agresează, 
nimeni nu răspândește informații injurioase îm- 
potriva lor? Pentru că rămân într-o fortăreață 
prea sigură pentru aceasta. 

Cât de mulți o consideră o situație greu de 
luptat cu ea, sărăcia, vreau să spun, și cerșind! 
Deci atunci, întreb, este un lucru bun să 
cerșești? E bun, dacă ar fi alinare, zici tu, dacă 
ar fi cineva care să dea, [căci] este o viață atât de 
lipsită de tulburări și nenorociri, așa cum toată 
lumea știe. 

Dar eu nu spun că poruncesc aceasta, 
Doamne ferește! Ce sfătuiesc este neațintirea la 
bogății. 

                                           
272 „Brethren of the hills”: se referă la cei care 

caută sărăcia, care se retrag ca să trăiască ascetic în 
păduri, pe dealuri și în munți. 
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Căci spune, pe cine ai numi binecuvântat 
mai degrabă? Pe cei care stau acasă [și trăiesc] 
în virtute, sau pe cei care stau departe? Desigur, 
pe cei care sunt aproape. Spune atunci, care 
dintre cei doi este omul care să învețe orice este 
folositor și să strălucească în adevărata înțelep- 
ciune? Cel de dinainte sau cel din urmă? Pri- 
mul, [după cum] trebuie să vadă toți.  

Dacă te îndoiești, mulțumește-te cu aceas- 
ta: adu de la piață pe oricare dintre sărmanii 
nenorociți de acolo. Să fie ciung, [ori] olog, [ori] 
schilod. Și apoi adu pe altcineva, plăcut la 
înfățișare, puternic la trup, plin de viață și de 
tărie întru toate, înecat în bogății. Să fie de 
neam bun și să aibă multă putere273. Și apoi să îi 
aducem pe aceștia doi în școala de filosofie/ în- 
țelepciune: care dintre ei, întreb, e mai propice 
să primească lucrurile învățate? 

Prima învățătură, de la bun început, Fii 
smerit și cumpătat (căci aceasta este porunca 
lui Hristos): care dintre ei va fi mai apt să o 
împlinească, acesta sau celălalt?  

Fericiți sunt cei care jelesc (Mt. 5, 4): cine 
va primi mai mult această spunere? 

Fericiți sunt cei umili/ smeriți: cine va 
asculta mai mult de aceasta? 

Fericiți sunt cei curați cu inima. Fericiți 
sunt cei ce flămânzesc și însetoșează după 
dreptate. Fericiți sunt cei care sunt prigoniți de 
dragul dreptății (Mt. 5, 8, 6, 10). Cine va primi 
acestea spuse cu ușurință? 

Și, dacă vreți, haideți să aplicăm tuturor 
aceste porunci și să vedem cum se vor potrivi! 
Nu este unul aprins [de patimi] și umflat peste 

                                           
273 În sensul: influență în societate. 
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tot [de slava deșartă], în timp ce celălalt este 
întotdeauna cu mintea smerită și ascultător în 
toată purtarea sa? E destul de clar [că așa este]. 

Da, și există o spunere, în acest sens, 
printre cei care sunt lipsiți: Eram rob, pe nume 
Epictet, un schilod în trup, în sărăcie un adevă- 
rat Irus274, un prieten al Nemuritorilor.  

Căci cum, întreb, ar putea fi altfel, decât ca 
sufletul celui bogat să facă echipă cu cele rele: 
prostia, slava deșartă, poftele fără număr, mânia 
și patima, lăcomia, nedreptatea și câte altele?  

Așa încât, chiar pentru filosofie/ înțelep- 
ciune, cel de dinainte este mai apt, după carac- 
terul său, decât cel din urmă. 

Căutați cu dinadinsul să stabiliți care este 
mai plăcut: căci acesta, după cum văd, este 
lucrul despre care se discută pretutindeni, dacă 
unul ca acesta are un mod de viață mai plăcut. 
Și totuși, chiar în privința acestui lucru, nu 
trebuie să ne aflăm în îndoială, căci a fi aproape 
de sănătate înseamnă de asemenea a avea multă 
desfătare.  

Dar care dintre cei doi, aș vrea să întreb, 
este cel mai bine intenționat în ceea ce privește 
problema care se pune acum, pe care trebuie să 
o ducem la bun sfârșit – legea noastră, vreau să 
spun – omul sărac sau cel bogat? Care dintre ei 
va fi în stare să jure? Omul care are copii, prin 
care să fie provocat, omul care are legămintele 
sale cu nenumărate părți, sau omul care este 
preocupat să facă rost numai de o bucată de 
pâine sau de un rând de haine? Acest om nici 
măcar nu are nevoie de jurăminte, în cazul în 

                                           
274 Irus, cerșetor din casa lui Ulise,  
cf. http://dexonline.ro/definitie/irus.  
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care ar vrea, ci întotdeauna trăiește liber de 
grijile neguțătoriilor.  

Ba, mai mult, se vede adesea că cel care s-a 
educat ca să nu jure deloc, disprețuiește și 
bogățiile. Iar cineva poate vedea, în întreg com- 
portamentul său, cum toate felurile sale [de a fi] 
se ramifică [crescând] din acest obicei bun275 și 
conduc la blândețe, la disprețul bogățiilor, la 
cuvioșie, la supunerea [patimilor] sufletului, la 
străpungerea inimii276. 

Deci să nu fim nepăsători, iubiții mei, ci să 
arătăm din nou mare râvnă: cei care au împli- 
nit, ca să își păstreze împlinirea atinsă, ca să nu 
fie cu ușurință prinși de talazurile întoarcerii [la 
cele rele], nici valul care se întoarce să-i tragă 
din nou înapoi (și pe aceia care totuși sunt în 
întârziere, pentru ca să fie din nou înălțați și 
determinați să facă ceea ce este de dorit; iar, 
între timp, să-i lăsăm pe cei care au împlinit 
[porunca] să-i ajute pe cei care nu au fost în 
stare să facă același lucru) și, întinzându-și 
mâinile, ca și cum ei s-ar lupta cu alți oameni în 
ape adânci, să-i primim pe ei în cerul fără-
jurăminte! 

Căci, într-adevăr, a nu jura deloc este un 
cer al siguranței, [înseamnă,] orice furtuni ar 

                                           
275 Sfântul Ioan precizează mereu că virtuțile 

cresc unele din altele, la fel cum și patimile se dezvoltă 
unele din altele. Este o precizare cu caracter isihast. 

276 Păzirea unei porunci atrage alte virtuți și 
acest lucru duce la umilință, la smerirea sufletului și la 
aducerea lui în starea de a fi pregătit pentru pocăință 
și pentru străpungerea inimii. 

Păzirea poruncilor liniștește sufletul și de aceea 
se apropie de el harul pocăinței, prin care se simte 
străpuns la inimă pentru păcatele sale.  

276



 

 

izbucni peste noi, a nu fi în niciun pericol de 
înec: fie mânie, fie insultă, fie patimă, fie orice 
ar putea fi, sufletul este în siguranță. 

Da, chiar dacă cineva a vânturat un cuvânt 
la întâmplare sau altul pe care nu ar fi trebuit și 
ar fi fost mai bine să nu fi fost rostit, să fie [să se 
considere] totuși că s-a pus pe sine sub nicio 
trebuință, sub nicio lege. 

Vedeți ce a făcut Irod de dragul jurămân- 
tului său: a tăiat capul Înaintemergătorului. 
„Dar din cauza jurămintelor sale”, zice, „și pen- 
tru cei care ședeau la masă cu el” (Mc. 6, 26), i-a 
tăiat capul Profetului. 

Gândiți-vă ce au avut de suferit semin- 
țiile [lui Israil] pentru jurămintele lor în privin- 
ța seminției lui Veniamin (Jud. 21, 5-10), [sau] ce 
a avut Saul de suferit pentru jurământul său (I 
Sam. 24-45).  

Căci Saul cu adevărat s-a jurat strâmb, dar 
Irod a făcut ceva mai rău decât jurământul 
strâmb, a făcut ucidere. 

Iisus [al lui Navi] iarăși – știți cum le-a 
mers cu el, din cauza jurământul său, în 
privința gavaoniților (Iis. Nav. cap. 9). 

Căci acest jurământ este cu adevărat o 
cursă a Satanei. Să rupem legăturile! Să ne 
aducem pe noi înșine într-o împrejurare în care 
să ne fie ușor (să nu jurăm)! Să ne eliberăm din 
această înlănțuire și din cursa Satanei! 

Să ne temem de porunca lui Dumnezeu! 
Să ne așezăm pe noi înșine în cele mai bune 
dintre obiceiuri, pentru ca, înaintând [duhov- 
nicește] și împlinind aceasta și pe celelalte po- 
runci, să primim acele bunătăți care sunt făgă- 
duite celor care Îl iubesc pe El, prin harul și 
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bunătatea iubitoare a Domnului nostru Iisus 
Hristos, împreună cu Care Tatălui și Duhului 
Sfânt fie slava, puterea și cinstea, acum și 
pururea și în veacul fără de sfârșit. Amin. 
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Omilia 14 
 
 

Și, sculându-se oarecare, acolo în 
sinedriu, un fariseu numit Gamaliil, învă- 
țător de lege, cinstit de tot poporul, a po- 
runcit să-i scoată pe oameni afară puțin (5, 
34). 

 
Acest Gamaliil era învățătorul lui Pavel. Și 

cineva s-ar putea minuna: cum, fiind atât de 
drept-cugetător în judecata sa, și întru totul 
învățat în lege, cu toate acestea nu crezuse 
încă? Dar nu se putea ca el să stăruie în necre- 
dință până la sfârșit. Căci cu adevărat [acest 
lucru] se vede clar din cuvintele pe care le 
rostește aici. A poruncit, zice, să-i scoată pe 
oameni afară puțin. Și a zis către ei. 

Luați aminte cu câtă chibzuință își pregă- 
tește cuvântarea și cum îndată, de la bun înce- 
put, îi face să se teamă.  

Și ca să nu fie suspectat că le ia apărarea277, 
le vorbește lor278 ca și cum ar fi avut aceeași 
părere ca și ei și nu face uz de multă vehemen- 
ță, ci ca și cum ar vorbi unor oameni amețiți de 
patimă, se exprimă astfel:  

 
Bărbați israiliteni, luați aminte la voi, 

ce vreți să faceți cu acești oameni (5, 35). 
 
Nu căutați, vrea să spună el, să lucrați 

pripit și în grabă.  
 

                                           
277 Apostolilor. 
278 Fariseilor. 
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Căci mai înainte de zilele acestea s-a 
ridicat Tevdas [Qeuda/j], zicând că el este 
cineva mare, căruia un număr de bărbați, în 
jur de patru sute, i s-au alăturat, care s-a 
omorât, și toți câți au ascultat de el au fost 
risipiți și aduși întru nimic (5, 36). 
 
Îi învață prevederea prin pilde. Și, ca 

formă de încurajare, pomenește la sfârșit pe 
omul care a ademenit cel mai mare număr279.  

Deci înainte de a da pildele, zice: luați 
aminte la voi; dar când i-a invocat pe ei, atunci 
își spune părerea și zice: Feriți-vă de oamenii 
aceștia (5, 38). Căci, zice el:  

 
După aceea s-a ridicat Iuda Galilea- 

nul, în zilele numărătorii, și a despărțit 
mult popor după el; și acela a pierit și toți 
câți au ascultat de el au fost împrăștiați.  

Și acum vă zic vouă: Feriți-vă de 
oamenii aceștia și lăsați-i în pace, căci dacă 
această adunare sau această lucrare este de 
la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la 
Dumnezeu, nu puteți să-i înfrângeți (5, 37-
39). 
 
Deci, ce e acolo, vrea să spună el, care vă 

împiedică pe voi ca să îi înfrângeți? Căci zice el:  
Ca nu cumva să vă aflați și luptători 

împotriva lui Dumnezeu (5, 39).  
Îi descurajează atât prin părerea că lucrul 

este imposibil, cât și pentru faptul că nu este 
spre binele lor. Și nu spune de către Cine acei 

                                           
279 De adepți. 
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oameni au fost nimiciți280, ci că au fost risipiți, 
iar întovărășirea lor a căzut întru pieire. Căci, 
dacă, zice, ar fi de la oameni, la ce ar mai fi 
nevoie de agitație din partea voastră? Dar dacă 
este de la Dumnezeu, toată agitația voastră nu 
va fi în stare să-i învingă. 

Argumentul este peremptoriu281. Și ei au 
fost convinși de el (5, 40).  

În ce fel au fost convinși? Încât să nu-i 
omoare, ci doar să-i biciuiască. Căci zice:  

Și, chemându-i pe Apostoli și bătându-
i, le-au poruncit să nu mai vorbească în 
numele lui Iisus și i-au lăsat să plece (5, 
40). 

                                           
280 Pentru că Cel care i-a nimicit a fost 

Dumnezeu, fiindcă erau înșelați și amăgitori. 
281 Dacă acest argument ar fi folosit întotdeauna, 

nu ar mai fi existat prigoniri ale Sfinților lui Dumnezeu 
în istorie. Pentru că împotriva acelora care învață 
greșit sau doar ți se pare ție că învață greșit, cea mai 
bună și mai negreșită acțiune este rugăciunea. Dacă, 
într-adevăr, nu sunt de la Dumnezeu, vor pieri așa 
cum au pierit multe erezii sau așa cum au pierit Arie, 
Iulian Apostatul și alții, care au fost omorâți de Dum- 
nezeu. 

Însă, atunci când vrei să Îi iei locul și să elimini 
fizic pe cineva sau să-l minimalizezi și să-l batjo- 
corești, așa cum fac extremiștii pretutindeni, atunci nu 
numai că nu lucrezi cu Dumnezeu, dar s-ar putea să fii 
chiar luptător împotriva lui Dumnezeu. 

Și dacă există astăzi mulți eretici și amăgitori pe 
lume, este pentru că nu ne interesează să ne rugăm 
mult lui Dumnezeu pentru luminarea altora și pentru 
nimicirea, de către El, a greșelilor de învățătură. Pen- 
tru că nu ne dăm silința ca să ne învățăm pe noi și pe 
alții teologie multă și adâncă, ci ni se par incitante 
numai problemele colaterale, care să țină oamenii 
panicați și manipulabili. 
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Vedeți după ce mare lucrare sunt biciuiți! 
Și iarăși învățătura lor s-a întins și mai mult, 
fiindcă au învățat în casă și în templu:  

 
Și au plecat din fața sinedriului 

bucurându-se că au fost găsiți vrednici să 
sufere rușine pentru numele Lui. Și toată 
ziua în templu și în casă, nu încetau să 
învețe și să binevestească pe Iisus Hristos 
(5, 41-42). 
 

Și, în acele zile, înmulțindu-se 
numărul ucenicilor, s-a înălțat murmura- 
rea elinilor282 împotriva evreilor, pentru că 
văduvele lor erau trecute cu vederea în 
slujirea de fiecare zi (6, 1). 
 
Nu neapărat în zilele imediat următoare. 

Căci este obiceiul Scripturii să vorbească despre 
lucrurile care au urmat ca și cum s-ar fi petre- 
cut într-o imediată succesiune.  

Dar prin elini cred că îi înțelege pe cei care 
vorbeau grecește: pentru că ei283 nu vorbeau 
limba greacă. 

Iată o altă încercare! Vedeți cum, 
dinăuntru și dinafară se nasc griji, chiar de la 
bun început! Apoi, zice, chemând cei doispre- 
zece mulțimea ucenicilor la ei, au zis: Nu este 

                                           
282 În text: „Hellenists”. Însă nu cred că e bine să 

traducem prin eleniști (așa cum traduce și Biblia 1988 
și 2001), ci prin elini. Prin eleniști se înțelege mai 
degrabă adepți ai elenismului, adică ai păgânismului. 
Or aici e vorba de vorbitori de limbă greacă (elini sau 
elinofoni) creștinați. 

283 Evreii.  
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potrivit ca noi să părăsim cuvântul lui Dum- 
nezeu și să servim mesele (6, 2). Bine zis: căci 
ceea ce este necesar trebuie să dea întâietate la 
ce este cel mai necesar. 

Dar vedeți cum îndată ei toți s-au gândit 
(la cele mai de jos) și cu toate acestea nu au 
neglijat învățătura. 

Pentru că văduvele lor erau trecute cu 
vederea: căci aceia284 erau tratați ca persoane de 
mai mare însemnătate285. 

 
Drept aceea, fraților, căutați între voi 

șapte bărbați cu purtare cinstită, plini de 
Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să îi 
rânduim la această slujbă. Iar noi ne vom 
da pe noi în mod stăruitor rugăciunii și 
slujirii cuvântului. 

Și a plăcut cuvântul acesta înaintea a 
toată mulțimea și l-au ales pe Ștefan, băr- 
bat plin de credință și de Duhul Sfânt [etc.] 
(6, 3-5). 

 
Așa erau și ceilalți: plini de credință, 

pentru ca să nu se mai întâmple aceleași lucruri 
ca în cazul lui Iuda sau al lui Ananias și Sapfira.  

 
Și pe Filip și pe Prohor și pe Nicanor și 

pe Timon și pe Parmenas și pe Nicolae, un 
străin/ prozelit antiohian, pe care i-au pus 
înaintea Apostolilor. Și ei, rugându-se, și-au 
pus mâinile peste ei. Și cuvântul lui Dum- 

                                           
284 Tot despre evrei e vorba.  
285 Decât elinii. Evreii îi discriminau, socotindu-i 

mai prejos pe cei care nu erau de un neam cu ei, chiar 
dacă și ei trecuseră la aceeași credință. 
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nezeu creștea, iar numărul ucenicilor se 
înmulțea foarte mult în Ierusalim și un 
mare grup dintre preoți erau ascultători 
credinței286 (6, 5-7). 

 
Dar să privim din nou peste ceea ce s-a 

spus. Bărbați israiliteni, luați aminte la voi 
(Recapitulare, 5, 35).  

Vedeți aici, vă rog, cu câtă blândețe cugetă 
Gamaliil și cum nu le spune decât câteva 
cuvinte și nu reamintește istorii vechi, deși ar fi 
putut să facă astfel, ci situații mai recente, care 
sunt mai puternice pentru a încredința [pe cine- 
va]. 

Prin această perspectivă, urmărește un 
scop el însuși, zicând: Căci mai înainte de zilele 
acestea (5, 36), însemnând: nu cu multe zile 
înainte.  

Acum, dacă ar fi zis imediat: Dați-le 
drumul acestor oameni, și el ar fi căzut sub 
bănuială, iar cuvântarea lui nu ar mai fi fost atât 
de eficace. Dar, după pilde, câștigă propria sa 
putere. Și amintește nu numai o situație, ci și pe 
a doua, ca, zice Scriptura, din gura a doi martori 
(Mt. 18, 16) [să fie dovedit adevărul]. Și totuși, 
era în puterea lui să pomenească chiar trei. 

Feriți-vă de oamenii aceștia (5, 38). Vedeți 
cât de liniștită este maniera sa [de a vorbi], iar 
cuvântarea sa nu [este] lungă, însă [este] con- 
cisă, și amintirea chiar a acelor (impostori) 
[observați] cât de mult potolește patimile.  

Și toți câți au ascultat de el au fost 
împrăștiați. Și cu toate acestea nu Îl hulește pe 

                                           
286 Adică s-au convertit la credința creștină și 

mulți dintre preoții Legii vechi. 
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Hristos. Toți L-au auzit pe El, toți acești necre- 
dincioși L-au auzit, acești iudei. 

Căci dacă această adunare sau această 
lucrare este de la oameni, se va nimici. Ei bine, 
din moment ce nu s-a nimicit, [înseamnă că] nu 
vine de la oameni. Dar dacă este de la Dum- 
nezeu, nu puteți să-i înfrângeți (5, 39).  

Încă o dată, îi surprinde prin neputința și 
neraționalitatea lucrului [pe care îl fac], zicând: 
Ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva 
lui Dumnezeu (5, 39). Și el nu spune: Dacă 
Hristos ar fi Dumnezeu, dar lucrarea (însăși) o 
spune. El nu se pronunță asupra ei, nici că este 
de la oameni, nici că este de la Dumnezeu, ci 
lasă dovedirea pentru viitor. 

Ei au fost convinși de el (5, 40). Atunci de 
ce, se poate întreba, îi biciuiți pe ei? Astfel a 
fost dreptatea incontestabilă a acestei cuvân- 
tări, încât ei nu au putut-o privi în față. Totuși, 
ei și-au săturat propria vrăjmășie. Și, din nou, se 
așteptau să-i înspăimânte în felul acesta. 

Prin faptul de a nu spune aceste lucruri în 
prezența Apostolilor, a câștigat o ascultare mai 
mare decât dacă s-ar fi făcut altfel. Și apoi dul- 
ceața cuvântării sale și dreptatea a ceea ce a 
spus au ajutat ca să-i convingă pe ei. 

De fapt, acești oameni nu făceau decât să 
propovăduiască Evanghelia. 

V-ați convins, ar putea să spună cineva, că 
nu ați avut putere să-i înfrângeți. Pentru ce nu 
ați crezut [în Hristos]? Astfel este mărturia 
născută de vrăjmași.  

Acolo erau patru sute, dincolo, patru 
mii287. Iar aici, primii reprezentanți ai mișcă- 

                                           
287 În pildele pe care le-a oferit Gamaliil. 
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rii288 au fost doisprezece. Să nu vă înspăimânte 
numărul celor care s-au adăugat (cf. 2, 41; 4, 4).  

Ar fi putut să adauge și o altă situație, cea 
a egipteanului, dar ceea ce a vorbit a fost întru 
totul de ajuns. Și își încheie cuvântarea cu o 
temă alarmantă: Ca nu cumva să vă aflați și 
luptători împotriva lui Dumnezeu (5, 39). 

Și nu se pronunță asupra ei, ca nu cumva 
să pară că el pledează pentru cauza lor. Ci 
cugetă pe calea silogismului, punând capăt pro- 
blemei în discuție. 

Și nu se aruncă să spună că nu este de la 
oameni, dar nici că este de la Dumnezeu. Căci ar 
fi făcut rău dacă ar fi zis că este de la Dum- 
nezeu, pentru că ei l-ar fi contrazis. Iar dacă ar 
fi zis că este de la oameni, ei ar fi luat măsuri 
imediate289. De aceea îi îndeamnă să aștepte 
sfârșitul, zicând: Feriți-vă… 

Dar ei amenință încă o dată, știind cu 
adevărat că nu le folosește la nimic, dar făcând 
după felul lor290. Astfel este natura răutății: în- 
cearcă chiar și ce nu este cu putință.  

Și după acest om s-a ridicat Iuda etc. 
Aceste lucruri le povestește Iosif [Flaviu]291 în 
amănunt292. Dar ce lucru mare ar fi fost dacă ar 
fi îndrăznit să susțină că este de la Dumnezeu, 
când în viitor acest lucru își primește dovezile 
de la înseși evenimentele petrecute?  

                                           
288 În text: „the first movers”. 
289 Împotriva Apostolilor. 
290 De a acționa. Modul lor de a convinge era 

prin amenințarea cu represalii. 
291 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iosephus_Flavius.  
292 Idem: http://sacred-texts.com/jud/josephus/.  
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Mare îndrăzneală a cuvântării, o mare li- 
bertate din toate privințele a persoanelor! Iar el 
nu zice: Dar dacă nu o înfrângeți, este de la 
Dumnezeu, ci: Dacă este de la Dumnezeu, nu va 
fi înfrântă. 

Și au fost de acord cu el (5, 40). S-au închi- 
nat în fața caracterului înalt al omului. 

Și au plecat din fața sinedriului bucu- 
rându-se că au fost găsiți vrednici să sufere 
rușine pentru numele lui Hristos (5, 41).  

Ce minuni [sunt] atât de extraordinare ca 
aceasta? Nicăieri nu este asemănarea acesteia 
întâlnită la Sfinții din vechime: căci Ieremia a 
fost biciuit cu adevărat pentru cuvântul lui 
Dumnezeu și l-au amenințat pe Iliu și pe cei- 
lalți, dar în acest caz, chiar prin însuși acest 
lucru și nu numai prin minunile lor, aceștia au 
arătat puterea lui Dumnezeu. 

Nu spune că nu i-a durut, ci că, deși 
îndurerați, s-au bucurat. Cum se vede acest 
lucru? După îndrăzneala lor de după aceea: ei 
au fost de neclintit, chiar după ce au fost bătuți 
în propovăduirea cuvântului.  

Și în templu, zice, și în casă, nu încetau să 
învețe și să binevestească pe Iisus Hristos (5, 42). 
Și în acele zile – când s-au făcut aceste lucruri, 
când erau flagelări, când erau amenințări, când 
ucenicii se înmulțeau – de asemenea, zice s-a 
înălțat o murmurare (6, 1). Și aceasta vine din 
partea mulțimii, fiindcă este cu neputință să ai 
ordine perfectă într-o mulțime [de oameni]. 

De la s-a înălțat o murmurare până la și un 
mare grup dintre preoți erau ascultători credin- 
ței (6, 1-7). S-a înălțat murmurarea împotriva 
evreilor – căci acea descriere a poporului a părut 
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să fie mai onorabilă – pentru că văduvele lor 
erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zi 
(6, 1). Deci atunci exista o slujire de fiecare zi 
pentru văduve. Și luați aminte cum o numește: 
slujire (diakoni,a) și nu în mod direct: pomană, 
lăudându-i îndată prin aceasta pe cei care o 
făceau și pe cei pentru care se făcea! 

Erau trecute cu vederea. Aceasta nu s-a 
născut din răutate293, ci probabil din lipsa de 
grijă a mulțimii. Și de aceea a scos-o în față în 
mod deschis, pentru că acesta nu era un rău 
mic.  

Luați aminte cum, chiar în început, relele 
nu veneau numai din afară, ci și din interior! Că 
nu trebuie să priviți numai la acest fapt, care a 
fost pus în ordine, ci trebuie să vedeți că era un 
mare rău [în însuși faptul] că a existat294.  

Apoi cei doisprezece etc (6, 2). Vedeți cum 
grijilor din exterior le urmează cele din inte- 
rior? Ei nu acționează după voia lor, ci pledează 
pentru ei înșiși în fața obștii. Așa ar trebui să se 
facă și acum.  

Nu este potrivit, zice el, ca noi să părăsim 
cuvântul lui Dumnezeu și să servim mesele (6, 
2). Mai întâi le pune înainte iraționalitatea 
faptului: că nu pot fi făcute amândouă lucrurile 
cu aceeași atenție.  

Așa cum, atunci când au vrut să-l hiroto- 
nească pe Mattias, mai întâi au arătat necesi- 
tatea lucrului, că lipsea unul și trebuiau să fie 
doisprezece. La fel și aici au arătat necesitatea. 
Și nu au făcut acest lucru mai devreme, ci 
atunci când s-a ridicat murmurul, și nici, pe de 

                                           
293 Din intenție rea. 
294 Această problemă. 
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altă parte, nu au suferit ca aceasta295 să se 
împrăștie. 

Și iată că le-au lăsat lor hotărârea: cei care 
au plăcut tuturor și care aveau nume cinstit, pe 
aceia i-au adus, nu doisprezece acum, ci șapte 
plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune și cu 
purtare cinstită, pentru nevoile lor (6, 3). 

Deci, când Mattias trebuia să fie adus 
înainte, s-a zis: De aceea, trebuie ca unul dintre 
acești bărbați, care ne-au însoțit pe noi în toată 
vremea (1, 21) [etc.]. Dar aici nu este așa. Căci si- 
tuația nu era asemănătoare. Iar ei296 nu o pun în 
serie.  

Într-adevăr, ar fi putut să facă ei înșiși ale- 
gerea, ca mișcați de Duhul. Dar totuși, vor măr- 
turia poporului. Stabilirea numărului și hiroto- 
nirea lor și acest fel de lucruri depindeau de ei. 
Dar alegerea oamenilor o fac după cum vrea 
poporul, ca să nu pară că fac ceva prin favori- 
zare: la fel după cum Dumnezeu lasă în seama 
lui Moisis să-i aleagă pe bătrânii pe care îi cu- 
noștea (Num. 11, 16)297. 

Și de înțelepciune (6, 3). Pentru că, într-
adevăr este nevoie de multă înțelepciune în ase- 
menea slujiri. Căci să nu gândiți că, din cauza 
faptului că nu i se încredințase cuvântul298, 
unul ca acesta nu are nevoie de înțelepciune. 
Are nevoie, și încă de multă. 

                                           
295 Neorânduiala. 
296 Apostolii. 
297 Din comparația aceasta, cu cei 72 de bătrâni 

peste care S-a pogorât Duhul Sfânt în vremea lui 
Moisis, se vede că Sfântul Ioan considera diaconia o 
treaptă eclesială. 

298 Slujba apostolească a propovăduirii. 
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Iar noi, zice el, ne vom da pe noi în mod 
stăruitor rugăciunii și slujirii cuvântului (6, 4). 
Pledează din nou pentru ei înșiși începând și 
sfârșind cu aceasta.  

Ne vom da pe noi în mod stăruitor, zice el. 
Căci se cuvenea astfel, nu doar să facă simple 
fapte sau în orice mod, ci să le facă în mod stă- 
ruitor. 

Și cuvântul acesta, ni se spune, a plăcut 
înaintea a toată mulțimea (6, 5). Și aceștia erau 
vrednici de înțelepciunea lor. Toți au încuviin- 
țat ceea ce s-a spus, atât de sensibilă [duhovni- 
cește] era ea299. 

Și au ales, zice – iarăși sunt ei300 cei care 
aleg – pe Ștefan, bărbat plin de credință și de 
Duhul Sfânt, și pe Filip și pe Prohor și pe Nicanor 
și pe Timon și pe Parmenas și pe Nicolae, un 
străin/ prozelit antiohian, pe care i-au pus înain- 
tea Apostolilor.  

Și ei, rugându-se, și-au pus mâinile peste ei. 
I-au despărțit pe ei din mulțime, iar poporul i-a 
dus pe ei, nu Apostolii i-au condus pe ei.  

Luați aminte cum [Sfântul Luca] ocolește  
tot ceea ce este de prisos: nu ne spune în ce fel 
s-a făcut aceasta, ci că ei au fost hirotoniți 
(evceirotonh,qhsan) cu rugăciune, căci acesta este 
sensul lui ceirotoni,a (adică punerea mâinilor301) 
sau hirotonie.  

Mâna omului este pusă peste (persoa- 
nă302), dar întreaga lucrare este a lui Dumnezeu 

                                           
299 Mulțimea. 
300 Creștinii din comunitate. 
301 Explicația editorilor. Am lăsat acest gen de 

explicații în paranteze rotunde. 
302 Peste cel care urmează să fie hirotonit. 
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și mâna Lui atinge capul celui hirotonit, dacă 
este hirotonit cum se cuvine303. 

Și cuvântul lui Dumnezeu creștea, iar 
numărul ucenicilor se înmulțea (6, 7). Nu degea- 
ba spune aceasta: [pentru că lucrul acesta] arată 
cât de mare este virtutea pomenilor/ miloste- 
niilor și buna înțelegere. Și pentru că urmează 
să lărgească [povestirea] despre Ștefan, spune 
mai întâi cauzele care au dus acolo.  

Și mulți, zice, dintre preoți erau ascul- 
tători credinței. Căci, din moment ce au înțeles 
că astfel este mintea conducătorului și învățăto- 
rului lor, ei pun lucrul la testul faptelor.  

E de asemenea un motiv de mirare cum s-
a întâmplat că mulțimea nu a fost împărțită în 
[ceea ce privește] alegerea bărbaților și cum s-a 
întâmplat că Apostolii nu au fost respinși de 
către ei. Însă avem nevoie să cunoaștem ce fel 
de vrednicie poartă aceștia și ce fel de slujire au 
primit. Care este cea a diaconilor? Și totuși, nu 
aceasta este [acum] situația în Biserici. Dar, 
atunci, preoților le revine administrația?  

Și totuși, atunci nu existau [încă] episcopi, 
ci numai Apostoli. De unde cred că urmează în 
mod clar și evident că [nu existau] nici diaconi 
sau preoți în desemnarea lor304, ci pentru acest 

                                           
303 Apostolii și urmașii lor în Biserică, episcopii, 

pun mâna în mod văzut pentru a arăta întinderea 
mâinii, în mod nevăzut, de către Dumnezeu și 
atingerea harului de cel care se hirotonește ca preot 
sau diacon. 

304 E vorba de momentul când Apostolii de abia 
începuseră propovăduirea, de foarte puțină vreme, și 
de abia se năștea prima comunitate de creștini.  

După cum vedem în textul biblic, Apostolii 
aveau ca primă preocupare propovăduirea, învățarea 
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scop au fost hirotoniți. Iar această lucrare nu le 
era pur și simplu încredințată fără a face mai 
departe o slujbă, ci Apostolii s-au rugat pentru 
ei, pentru ca să li se dea lor putere [de la Dum- 
nezeu]. Dar remarcați, vă rog, că, dacă era 
nevoie de șapte oameni pentru aceasta, mare 
trebuie să fi fost suma de bani care curgea305, 
mare și numărul văduvelor.  

Și apoi rugăciunile nu au fost făcute într-
un mod neglijent, ci cu multă atenție chibzuită. 
Și această slujbă, ca și propovăduirea, a fost în 
felul acesta adusă la un bun rezultat. Căci ceea 
ce au făcut, au lucrat mai mult prin acestea 
(rugăciunile lor). 

Astfel li s-a dat posibilitatea să-și îndrepte 
toată atenția către lucrurile duhovnicești. Astfel 
erau, de asemenea, liberi să întreprindă călăto- 
rii lungi. Astfel erau aceștia încredințați cu 
cuvântul [propovăduirii]. 

                                                                                                 

oamenilor. De abia murise Hristos pe Cruce, Se 
înălțase și venise Duhul Sfânt peste ei. Iar ei erau 
mereu urmăriți, amenințați și arestați. Totodată, a le 
explica oamenilor teologia despre Sfânta Treime și a-i 
învăța porunca milei și a iubirii de aproapele, a 
smereniei și a tuturor celorlalte nu era lucru puțin și 
nici ușor. E neverosimil, deci, să ne așteptăm, din 
partea Apostolilor, ca imediat să se fi apucat de con- 
struit Biserici și de organizat comunitatea în parohii.  

Dar dacă totuși se poate presupune o evoluție 
oarecare în ceea ce privește apariția treptelor harice în 
Biserică (episcop, preot și diacon), acest lucru nu 
înseamnă că aceste trepte nu au apărut în scurtă 
vreme și că ele nu sunt o realitate incontestabilă a 
Bisericii primului secol creștin. Iar Sfântul Ioan Gură 
de Aur, prin ceea ce afirmă aici, nu contestă această 
realitate. 

305 De la cei veniți la credință. 
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Dar autorul306 nu spune aceasta, nici nu îi 
preaslăvește, ci [spune] că nu este potrivit ca ei 
să părăsească lucrarea dată lor [de Dumnezeu]. 

Astfel au fost învățați de exemplul lui 
Moisis să nu ia administrarea lucrurilor asupra 
lor (Num. 11, 14). Numai, s-a zis, să ne aducem 
aminte de săraci (Gal. 2, 10). Și cum au mers 
înainte? Au postit. 

Căutați între voi șapte bărbați (6, 3). Nu 
este ușor pentru niște oameni duhovnicești – 
însă plini de Duh și de înțelepciune – căci era 
nevoie de multă superioritate a minții/ filosofie 
(filosofi,aj) ca să suporte plângerile văduvelor. 
Căci ce folos este dacă împărțitorul de milos- 
tenii nu fură, dacă în schimb irosește totul sau 
este aspru și ușor de provocat? 

Și l-au ales pe Ștefan, bărbat plin de Duhul 
Sfânt (6, 5). Și în această privință, Filip era de 
asemenea minunat, căci despre el autorul a 
spus: Și am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, 
care era unul dintre cei șapte, și am rămas cu el 
(21, 8). 

Luați aminte că lucrurile sunt rânduite cu 
totul altfel decât după rânduiala oamenilor? 

Iar numărul ucenicilor se înmulțea foarte 
mult în Ierusalim (6, 7). În Ierusalim, mulțimea 
se mărea. Minunat, unde Hristos a fost ucis, 
acolo propovăduirea creștea!  

Și nu numai că nu exista situația ca cineva 
să se fi supărat atunci, în problema lui Ananias, 
ci evlavia a devenit și mai mare: în vreme ce 
aceștia sunt biciuiți, aceia amenință, aceia 
ispitesc pe Duhul Sfânt, aceia murmură. Dar aș 
vrea ca voi să luați aminte în ce împrejurări 
                                           

306 Sfântul Luca. 
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mulțimea se mărea: după aceste procese, atunci 
mulțimea [credincioșilor] a crescut și nu mai 
înainte.  

Remarcați, de asemenea, cât de mare [s-a 
arătat] mila lui Dumnezeu. Dintre acei mari 
preoți/ arhierei, dintre oamenii înșiși care au 
arătat revoltă și urgie [împotriva lui Hristos] și 
au strigat zicând: Pe alții i-a mântuit, dar pe Sine 
nu poate să Se mântuiască (Mt. 27, 42), chiar 
dintre aceștia, mulți, zice, erau ascultători cre- 
dinței (6, 7).  

De aceea, și noi să Îl urmăm pe El. Să le 
răsplătim cu bine vrăjmașilor noștri, care ne-au 
făcut nouă chiar și nenumărate rele.  

Orice lucru bun am avea, să-l împărțim 
lor. Să nu trecem pe lângă ei, în faptele noastre 
de binefacere. Căci, dacă trebuie, prin suferirea 
răului, să le săturăm furia, cu atât mai mult 
făcându-le bine: căci acesta este un lucru mai 
mic decât celălalt. 

Căci nu este același lucru să faci bine unui 
dușman și să fii gata să suferi nedreptăți și mai 
mari decât dorește el (să ți le facă). De la una 
ajungem la cealaltă. Aceasta este vrednicia 
ucenicilor lui Hristos.  

Aceia L-au răstignit pe El, când El venise 
numai pentru a le face bine. Pe ucenicii Lui i-au 
biciuit. Și, după toate acestea, El îi primește în 
aceeași cinste cu ucenicii Lui, făcându-i pe ei, în 
mod egal, părtași ai darului Său. 

Vă îndemn: să fim următorii lui Hristos! În 
această privință, este cu putință să îi urmăm 
Lui. Acest lucru face un om asemenea lui Dum- 
nezeu Însuși. Acesta este mai mult decât om. 
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Să ne ținem de milă: este maestra și 
învățătoarea acelei înțelepciuni mai înalte!  

Cel care a învățat să arate milă celui 
nenorocit, va învăța de asemenea să nu respin- 
gă durerile. Cel care a învățat aceasta, va fi în 
stare să facă bine chiar și vrăjmașilor săi. 

Să învățăm să simțim pentru cei bolnavi 
suferința celor de aproape ai noștri și vom 
învăța să îndurăm rănile pe care ei le produc! Să 
întrebăm chiar pe cel care ne maltratează dacă 
el nu se osândește pe el însuși. N-ar fi bucuros 
să arate un suflet înțelept (filosofei/n)? N-ar 
trebui să-și dea seama de comportarea sa, că nu 
este nimic decât o patimă, că este puțin la min- 
te, vrednic de milă? 

Nu ar vrea să fie [mai degrabă] ca cei care 
sunt nedreptățiți și sunt liniștiți, și nu ca cei 
care fac nedreptăți și sunt ieșiți din sine cu pati- 
ma? 

Poate să plece [unul ca acesta] fără să 
admire suferința celui răbdător? Să nu credeți 
că acest lucru307 îi face pe oameni demni de dis- 
preț. Nimic nu îi face pe oameni atât de demni 
de dispreț ca obrăznicia și comportamentul ne- 
drept. Nimic nu îi face pe oameni atât de res- 
pectabili ca îndurarea obrăzniciei și a nedrep- 
tății.  

Căci unul este un golan, celălalt un filosof/ 
un înțelept. Unul este mai prejos de om, celălalt 
este egal cu Îngerii. Căci, deși pare să fie infe- 
rior răufăcătorului, totuși, pentru toate acestea, 
are puterea, dacă a avut mintea, să fie răzbunat. 

Și, în afară de aceasta, unul este compă- 
timit de către toți, celălalt urât. Deci ce? Cel din 
                                           

307 Mila.  
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urmă va fi cel mai bine dintre cei doi, pentru că 
toți îl vor considera pe unul ca pe un nebun, pe 
celălalt ca pe un om cu judecată. El nu îl poate 
vorbi de rău.  

Da, te temi, spune cineva, ca nu cumva el 
să nu fie astfel (precum tu vrei să prezinți 
lucrurile). 

Cel mai bine este ca să nu îl vorbești de 
rău308 nici măcar în gândul tău. Apoi, ca să nu îl 
vorbești de rău altcuiva. Pe urmă, nu te ruga lui 
Dumnezeu împotriva acestui om. Dacă auzi că 
se vorbește de rău de el, ține-i partea. Spune: 
patima a rostit asemenea cuvinte, nu omul. Zi: 
vrăjmașul meu a fost mânia, furia lui, nu inima 
lui. Astfel, să fim atenți la fiecare jignire. Să nu 
așteptăm ca să se aprindă focul, ci să îl păzim 
înainte de a se ajunge la aceasta. 

Nu întărâtați fiara sălbatică, mai bine zis, 
să nu răbdați ca ea să fie întărâtată, căci nu veți 
mai fi în stare să o controlați, dacă flacăra va fi 
aprinsă. 

Căci cum te-a numit omul? Prost și ne- 
ghiob. Și cine se potrivește acestor numiri? Cel 
care a fost numit sau cel care a numit? Căci 
unul, chiar dacă ar fi înțelept, devine prost, iar 
celălalt chiar dacă ar fi prost, începe să fie 
crezut înțelept și având temperament filosofic.  

Spune, cine este neghiobul? Cel care afir- 
mă despre altul ceea ce nu este adevărat, sau cel 
care, chiar tratat în felul acesta, rămâne netul- 
burat? Căci dacă ar fi semnul adevăratei filosofii 
să fii netulburat și totuși tulburat, a cădea în 
patimă când nimeni nu te împinge la mânie – 
ce nebunie este aceasta!  

                                           
308 Pe cel care îți face rău. 
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Încă nu spun ce amar mod de pedepsire 
este pregătit pentru cei care rostesc astfel de 
ocări și defăimări împotriva aproapelui lor. Dar 
cum? Te-a numit un om josnic și ignobil, o ființă 
deplorabilă sau de joasă speță? Din nou a întors 
batjocura împotriva sa însuși.  

Căci celălalt va apărea vrednic și respecta- 
bil, și, dimpotrivă, el o ființă deplorabilă cu ade- 
vărat. Pentru a arunca astfel de lucruri, adică 
despre sărăcia nașterii, ca pe o rușine, este cu 
adevărat puținătate de minte, căci celălalt va fi 
considerat un caracter mare și admirabil, pen- 
tru că el nu gândește niciuna din aceste batjo- 
curi și nu este mai afectat de aceasta decât dacă 
i s-ar fi spus că ar avea despre el orice alt lucru 
oarecare și indiferent. 

Dar te numește desfrânat și altele aseme- 
nea? La aceasta poți să și râzi. Căci atunci când 
conștiința nu este lovită, nu poate fi nicio oca- 
zie pentru mânie.  

Fiindcă atunci când cineva a crezut că face 
niște dezvăluiri foarte rele și rușinoase, totuși, 
pentru toate acestea, nu este nevoie să te îndu- 
rerezi. N-a făcut decât să dezvăluie acum ceea 
ce toată lumea trebuie să știe în viitor. În 
același timp, a arătat tuturor despre sine că nu 
este de încredere, pentru că nu știe să protejeze 
greșelile aproapelui său. 

S-a făcut de rușine pe sine mai mult decât 
l-a făcut pe celălalt. A îndepărtat de la sine 
orice adăpostire. A făcut îngrozitoare pentru 
sine bariera309 la care trebuie să fie încercat 
după aceea. Căci nu persoana (ale cărei taine 
sunt trădate) va fi obiectul aversiunii tuturor, ci 

                                           
309 Loc de încercare. 
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el care, acolo unde n-ar fi trebuit să ridice vălul, 
a dezbrăcat hainele. Dar voi să nu vorbiți nimic 
despre tainele pe care le cunoașteți. Păstrați-vă 
pacea, dacă vreți să câștigați faima cea bună. 
Căci nu numai că veți depăși ceea ce s-a spus și 
veți ascunde, dar veți produce, de asemenea, și 
o altă urmare esențială: veți opri sentința care 
se va da împotriva voastră înșivă. 

Vorbește cineva de rău de tine? Tu zici: 
Dacă ar fi cunoscut toate, nu ar fi spus numai 
atât. Deci tu prețuiești ceea ce s-a spus și te 
desfătezi cu aceasta? Mda, însă tu trebuie să ur- 
mezi aceasta. Căci, atunci când îți spunem toate 
aceste aforisme ale moraliștilor păgâni, nu este 
pentru că Scriptura nu conține sute de astfel de 
paremii, ci pentru că acestea au mai multă pu- 
tere ca să te facă să roșești310.  

De fapt, Scriptura însăși are obiceiul să 
facă apel la sentimentul nostru de rușine, ca 
spre exemplu atunci când spune: Faceți chiar ca 
păgânii (Ier. 35, 3)311. Și prorocul Ieremia a adus 
înainte, în fața tuturor, pe copiii lui Rihav 
[~Rhca,b], [ca să se vadă] cum nu au fost de acord 
să calce porunca părintelui lor312. 

Mariam și cei dimpreună cu ea l-au vorbit 
de rău pe Moisis, iar el imediat s-a rugat pentru 
iertarea lor de pedeapsă, ba nu, atât de mult 
încât să nu lase să fie cunoscut faptul că drep- 
tatea sa a fost răzbunată (Num. cap. 12). Dar noi 
nu facem așa! Dimpotrivă, aceasta este ceea ce 

                                           
310 Tocmai pentru că sunt ale unor păgâni, care 

cugetau mai drept decât unii care se pretind creștini. 
311 Nu am reușit să identific acest verset. Poate că 

Sfântul Ioan parafrazează, ca de multe alte ori. 
312 A se vedea Ier. cap. 35, cf. MGK. 
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dorim cel mai mult: să știe toată lumea că nu au 
trecut nepedepsiți. Cât timp o să mai respirăm 
pe pământ?  

Numai una dintre părți nu poate stârni o 
luptă. Blochează-i pe cei nebuni din ambele 
părți și îi vei înfuria încă și mai mult. Dar blo- 
chează-i [numai] din dreapta sau din stânga și 
ai potolit patima. 

Atacantul, dacă are de-a face cu cineva 
care nu va suporta loviturile, este mai mult ple- 
cat spre atac, dar dacă [are de-a face] cu unul 
care dă, el este mai curând descurajat și lovitura 
lui este împotriva lui însuși. 

Căci niciun pugilist încercat nu îl lipsește 
de putere pe adversarul său ca omul care, fiind 
tratat în mod insultător, nu se întoarce [ca să 
răspundă]. Pentru că numai celălalt pleacă ruși- 
nat și osândit, în primul rând de către conștiin- 
ța sa, și apoi de către cei care privesc. 

Și există și o zicală, care spune că: a-l cinsti 
pe altul înseamnă a te cinsti pe tine însuți. De 
aceea, și a abuza de altul înseamnă a-ți bate joc 
de tine însuți.  

Repet, nimic nu va putea să ne rănească, 
decât dacă noi înșine ne rănim, nici nu mă va 
putea face nimeni sărac decât dacă mă fac eu 
însumi. 

Căci haideți să privim lucrurile în acest fel: 
să zicem că am un suflet calic și că toți își 
împart cu dărnicie toată averea lor cu mine. Și 
ce dacă? Atâta timp cât sufletul nu se schimbă, 
este totul în zadar.  

Să zicem că am un suflet nobil și că toți 
iau averea mea de la mine. Și ce-i cu asta? Atâta 
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timp cât tu nu îți faci sufletul tău calic, nu se 
întâmplă niciun rău.  

Să zicem că viața mea este necurată și că 
toți oamenii spun exact contrariul despre mine. 
Și ce-i cu asta? Căci deși ei spun asta, totuși nu 
gândesc asta despre mine în inima lor.  

Iarăși, să zicem că viața mea este curată și 
că toți spun despre mine exact opusul. Și ce 
dacă? Căci în conștiința lor se vor osândi pe ei 
înșiși, din moment ce nu sunt încredințați de 
ceea ce spun. 

Așa după cum nu trebuie să primim lau- 
dele, tot așa nici acuzațiile. 

Și de ce spun aceste lucruri? Nimeni nu va 
putea niciodată să uneltească împotriva noas- 
tră, nici să ne pună sub o acuzație rea, dacă noi 
alegem (ca ei să nu o facă).  

Și în ce fel [e] aceasta, vă întreb acum? 
Lăsați-l să mă târască într-o curte de judecată, 
lăsați-l să aducă acuzații injurioase, lăsați-l, 
dacă vreți, să ia și sufletul din mine. Și ce face 
cu asta?  

Ce înseamnă să suferi aceste lucruri, în 
mod nemeritat, pentru puțin timp?  

Bine, dar acesta, zici tu, este în sine un 
lucru rău. 

Da, dar a suferi în mod nemeritat este în 
sine un lucru bun. Ce? Ai vrea ca suferința să fie 
meritată?  

Să vă dau din nou o pildă filosofică, de la 
unul dintre înțelepți313. Cineva, spune istoria, a 
fost omorât314. Iar unul dintre ucenicii înțelep- 

                                           
313 Socrate apud Diogene Laertios și Xenofon, 

Memorabilia. 
314 Prin condamnare nedreaptă. 
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tului i-s spus: Jale îmi este pentru că a trebuit să 
sufere pe nedrept. Acela s-a întors către el [și i-a 
răspuns]: De ce, cum este aceasta, a zis el, ai fi 
vrut să sufere pe drept?  

Ioan [Botezătorul], de asemenea, nu a fost 
omorât pe nedrept? [Și] pe cine compătimești 
mai degrabă: pe cei care au suferit moartea în 
mod drept sau [pe el? Nu-i consideri pe ei 
nenorociți, iar] pe el nu-l admiri?  

Deci ce înseamnă a fi jignit, pentru cineva 
care nu numai că nu este rănit315, ci are un atât 
de mare câștig de la moartea însăși? 

Dacă omul ar fi fost cu adevărat nemu- 
ritor, iar acest lucru l-ar fi făcut muritor, atunci 
fără îndoială că aceasta ar fi însemnat o pagubă.  

Dar dacă este muritor, iar prin rânduiala 
naturală așteaptă [ca] moartea [să vină] puțin 
mai târziu, iar vrăjmașul său nu s-a așteptat să 
moară și să aibă și slavă împreună cu aceasta, ce 
rău e în asta? 

Deci să ne avem sufletul în bună rânduială 
și nu va fi niciun rău din afară. 

Însă, nu sunteți în situația de a fi slăviți [în 
societate]? Și ce dacă? Cel ce este cu adevărat 
bogat, acela ține la slavă.  

Dacă aș fi mărinimos/ cu suflet mare, nu 
aș avea nevoie de nicio slavă. Dacă aș fi plin de 
slavă deșartă, cu cât aș avea mai multă, cu atât 
aș vrea mai multă.  

În felul acesta voi deveni foarte faimos și 
voi primi cinste multă, și anume: dacă dispre- 
țuiesc slava [deșartă].  

Știind acestea, să fim mulțumitori Celui 
care în mod liber ne-a dăruit nouă o asemenea 

                                           
315 De unele ca acestea. 
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viață și să o ducem pe ea spre slava Lui. Căci a 
Lui este slava, în veci. Amin. 
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Omilia XV 
 
 

Iar Ștefan, plin de credință și de 
putere, făcea minuni și semne mari în 
popor (6, 8). 

 
Vedeți cum, chiar între cei șapte, unul era 

mai de cinste și a câștigat locul întâi. Căci, deși 
hirotonia a fost aceeași pentru toți, însă acesta a 
atras asupra sa mai mare har.  

Și luați aminte că nu a lucrat (semne și 
minuni) înainte de această vreme, ci numai 
când s-a făcut cunoscut în mod public, pentru 
ca să arate că harul singur nu este de ajuns, ci 
trebuie și hirotonire. Astfel încât a fost o revăr- 
sare a Duhului și pe mai departe.  

Căci dacă erau plini de Duhul, erau astfel 
datorită a ceea ce este316 din scăldătoarea Bote- 
zului. 

 
Și s-au ridicat unii dintre ei, din 

sinagogă (6, 9).  
 
Folosește din nou expresia s-au ridicat, 

pentru a arăta enervarea și mânia lor.  
Aici avem o mare mulțime. Și remarcați 

diferența în formularea acuzațiilor. Căci dacă 
Gamaliil i-a împiedicat pe ei să le găsească vină, 
în motivația de mai înainte, ei aduc [acum] o 
altă acuzație.  

 
Și s-au ridicat, zice, unii dintre ei, din 

sinagoga celor care se numesc libertini și a 
                                           

316 Cu sensul: au primit.  
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cirineilor și alexandrinilor și a celor din 
Cilicia și Asia, certându-se cu Ștefan. Și nu 
puteau să facă față înțelepciunii și Duhului 
prin care el vorbea.  

Atunci au supus317 [niște] oameni, 
care au zis: L-am auzit pe el rostind cuvinte 
hulitoare împotriva lui Moisis și împotriva 
lui Dumnezeu (6, 9-11). 

 
Pentru ca ei să găsească vină, formula este: 

vorbește împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui 
Moisis318.  

Și se certau [cu el] și din acest motiv, 
pentru ca să-l împingă să spună ceva. Dar el 
grăiește acum cu mai multă libertate, și poate 
că a vorbit despre încetarea Legii dumnezeiești 
sau poate că nu, dar a sugerat cel puțin. 

Din moment ce a vorbit deschis, nu era ne- 
voie de oameni siliți319 și nici de mărturii minci- 
noase. 

Sinagogile erau diferite: [anume a liber- 
tinilor], a cirineilor, adică cele situate în părțile 
dincolo de Alexandria [, a alexandrinilor]. Și 
acolo se pare că aveau sinagogi în confor- 
mitate cu naționalitățile lor diferite. Căci mulți 
rămâneau acolo, ca să nu fie siliți să călăto- 
rească mereu. Poate că libertinii erau sclavi 
eliberați de romani. Fiind deci mulți străini care 

                                           
317 Au obligat. 
318 Întotdeauna oamenii răi și invidioși, dar care 

se pretind cunoscători de Dumnezeu și duhovnicești, 
luptând împotriva evidențelor celor mai mari, când nu 
au cu adevărat argumente teologice, trec la atacuri 
sordide și la acuzații abjecte și aberante. 

319 Să declare minciuni. 
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locuiau acolo, își aveau așadar sinagogile lor, 
unde se citea Legea. 

Certându-se cu Ștefan. Vedeți-l neluân- 
du-și asupra sa [sarcina] să vorbească, ci fiind 
silit să facă aceasta. Minunile i-au adus încă o 
dată la rea-voință320, dar când i-a copleșit în 
argumentație, [atunci] au apărut martorii min- 
cinoși321! 

Căci n-au dorit să-l omoare [fără motive, și 
au inventat ceea ce era] intolerabil pentru ei.  

Și nu puteau să facă față înțelepciunii […] 
au supus [niște] oameni. Pretutindeni [acțio- 
nează] fără ezitare, dar printr-o vorbire [minci- 
noasă], pentru ca să le strice și reputația.  

Și lăsându-i pe aceia (pe Apostoli), îi atacă 
pe aceștia (pe ucenicii lor), gândindu-se ca prin 
aceasta să-i îngrozească și pe aceia.  

Căci ei nu spun că el vorbește, ci că nu 
încetează a vorbi: 

 
Și au întărâtat poporul și pe bătrâni și 

pe cărturari și au venit asupra lui și l-au 
prins și l-au adus la sinedriu și au pus 
martori mincinoși care au zis:  

Acest om nu încetează a vorbi cuvinte 
hulitoare împotriva acestui loc sfânt și a 
Legii (6, 12-13). 

 
Nu încetează, zic ei, ca și cum el numai 

aceasta ar fi spus322. 

                                           
320 Minunile au stârnit reaua-voință a pizmașilor. 
321 Adică se leagă de orice și, când nu mai au ce 

să spună, inventează și ce nu există. 
322 Ca și când toată propovăduirea Apostolilor și a 

ucenicilor lor ar fi constat numai în a vorbi despre 
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Că l-au auzit pe el zicând că acest 

Iisus din Nazaret va distruge acest loc și va 
schimba obiceiurile pe care Moisis ni le-a 
dat nouă (6, 14).  

 
Iisus, zic ei, Nazarineanul, ca un nume de 

ocară323, va distruge acest loc și va schimba 
obiceiurile324. Aceasta este ceea ce au spus și 
despre Hristos: Tu, Cel ce dărâmi templul (Mt. 
27, 40). Fiindcă era mare venerația lor pentru 
templu – căci cu adevărat au ales să-și pără- 
sească țara ca să fie mai aproape de el – și 
pentru numele lui Moisis. Acuzația este îndoită. 
Dacă El va schimba obiceiurile, atunci El îi va 

                                                                                                 

anularea Legii vechi și în nimic altceva. Însă ei insistă 
în mod discreționar numai asupra unui singur punct 
din propovăduire, asupra căruia nici nu știm dacă sau 
cât de mult au insistat cu adevărat, în acel moment, 
propovăduitorii Evangheliei.  

Însă aceia au găsit ceva de care să se lege și 
atunci au pus toată greutatea numai asupra acestui 
subiect. 

323 Adică: cine mai e și Ăsta, din Nazaret? Pentru 
că duc mai departe ceea ce spuseseră și mai înainte, 
împotriva lui Hristos, că nu s-a născut niciodată Proroc 
în Nazaret. De parcă locul nașterii era important… 

324 Pretindeau că acționează preventiv. Pentru că 
puneau ceea ce spuneau ei că urma să fie înaintea a 
ceea ce se întâmpla cu adevărat.  

Dar așa procedează ucigașii atunci când nu au 
argumente și caută pretexte. Atunci vorbesc despre: 
ceea ce va fi. Ca și când ei ar cunoaște viitorul ca-n 
palmă și trebuie să îl împiedice neapărat, fără să 
întrebe și pe Dumnezeu ce e bine să facă. 

Așa că, aducând martori mincinoși, vor să eradi- 
cheze hula/ erezia prin…minciună și nedreptate. 

306



 

 

aduce și pe alții în locul lor325. Vedeți cum 
acuzația este mai amară și plină de primejdii326? 

 
Și toți care au stat în sinedriu, uitân- 

du-se țintă la el, au văzut fața lui ca o față 
de Înger (6, 15). 
 
Pentru că într-atât este cu putință, chiar și 

pentru cineva mai mic în rang327, să strălu- 

                                           
325 Aici Sfântul Ioan a atins punctul nevralgic, 

pentru că dezvăluie adevărata preocupare a acuza- 
torilor: aceea că ei nu vor mai fi atât de importanți în 
societate, că sunt pe cale să își piardă cinstea pe care o 
aveau de la oameni, pozițiile sociale și bunăstarea.  

Grija lor, de fapt, nu era atât pentru templu și 
obiceiuri, cât pentru faptul că n-ar mai fi fost ei lăudați 
și văzuți bine. 

Pentru că și astăzi sunt mulți care nu renunță la 
erezia lor pentru că au o poziție confortabilă acolo 
unde sunt. Sau, dintre ortodocșii noștri, sunt destui 
care s-au obișnuit să se ducă la Biserică numai pentru 
că așteaptă să fie lăudați și mângâiați pe cap pentru că 
sunt credincioși. Dar dacă cineva le atrage atenția 
asupra vreunei patimi, se repliază imediat și se duc în 
altă parte, unde „se simt bine”. Încât deviza, în zilele 
noastre, pe lângă „patria ubi bene”, este și: „Ecclesia 
ubi bene”. Adică: nu unde este Adevărul, ci acolo unde 
mă simt eu bine, acolo e Biserica (atât în sens larg, cât 
și în sens parohial). Pentru că eu sunt postmodern și eu 
iubesc pe cine mă face să mă simt bine, pe cine îmi 
caută în coarne și nu pe cine îmi spune adevărul, oricât 
de dureros ar fi el.  

Deși mulți spun că ei sunt oameni ai Bisericii, 
totuși, tot ceea ce vor să audă toată ziua de la alții e 
numai cât de credincioși și de duhovnicești sunt ei, cât 
de frumoși sunt și cât de mult bine fac ei. Chiar și fără 
să facă nimic… 

326 Pentru Sfântul Ștefan.  
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cească. Căci, întreb, cu ce era acest om mai mic 
decât Apostolii?  

Nu-i lipseau minunile și mare era îndrăz- 
neala pe care o arăta. 

Au văzut fața lui, s-a zis, și era fața unui 
Înger (Ieș. 34, 30)328. Căci acesta era harul, 
aceasta era slava lui Moisis329.  

Dumnezeu l-a făcut [pe Ștefan] atât de plin 
de har (evpi,carin) la față, acum, când trebuia să 
grăiască ceva, pentru ca astfel să-i umple pe 
dată de teamă și de evlavie prin însăși înfățișa- 
rea lui.  

Pentru că există, într-adevăr, există fețe 
pline de har duhovnicesc, iubite celor care 
iubesc, [însă] îngrozitoare pentru cei care urăsc 
și pentru vrăjmași. 

Și, de asemenea, se spune care este moti- 
vul pentru care ei au îndurat să-i asculte cuvân- 
tarea. 

Și, continuă, a zis arhiereul: Oare acestea 
așa sunt? (7, 1). Observați că întrebarea este 
pusă cu blândețe, pentru ca el să facă o mare 

                                                                                                 
327 Ierarhic. 
328 În LXX: „Și a văzut Aaron și toți bătrânii lui 

Israil pe Moisis și era slăvită [dedoxasme,nh] înfățișarea 
culorii feței sale [tou/ crw,matoj tou/ prosw,pou auvtou /] și 
s-au temut să se apropie de el”. 

329 Adică: pentru că spuneau că ei îl iubesc pe 
Moisis și păzesc Legea lui, de aceea Dumnezeu le-a dat 
să vadă fața lui Ștefan strălucind de lumină dum- 
nezeiască tot la fel de mult ca a lui Moisis.  

Dacă l-ar fi iubit și ar fi crezut în Moisis, ar fi 
recunoscut slava lui în Ștefan. Dar se dovedesc 
mincinoși și neascultători față de Dumnezeu ca și cei 
care, răzvrătindu-se de atâtea ori în pustiu, vruseseră 
să îl omoare pe Moisis acolo. 
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eroare. Pentru aceasta și Ștefan își începe cu- 
vântul pe un ton de blândețe și zice: 

 
Bărbați frați și părinți, ascultați! 

Dumnezeul slavei S-a arăta părintelui 
nostru Avraam, pe când era în Mesopo- 
tamia, mai înainte de a locui el în Harran 
(7, 2). 

 
Le răstoarnă de îndată trufia și, din ceea ce 

spune, face să se vadă că templul nu este nimic, 
că obiceiurile nu sunt nici ele nimic, fără ca ei 
să-și dea seama de cotitura sa330.  

Și, de asemenea, că ei nu vor putea să înă- 
bușe propovăduirea. Și că Dumnezeu întot- 
deauna reușește să facă, din cele neputin- 
cioase, instrumentele Sale puternice.  

Observați cum aceste fire formează țesă- 
tura întregii sale cuvântări. Și mai mult: [le 
spune] că, bucurându-se întotdeauna în desfă- 
tări [de la Dumnezeu], ei I-au răsplătit Binefă- 
cătorului printr-o purtare contrară și că acum 
încearcă să facă ceea ce nu este cu putință.  

Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui 
nostru Avraam, pe când era în Mesopotamia, 
mai înainte de a locui el în Harran. Nu era nici 
templu, nici jertfă, și totuși Avraam s-a învred- 
nicit de vederea lui Dumnezeu, cu toate că 
înaintașii lui erau perși, iar el era în țară străină. 

Și face bine că, la începutul cuvântului 
său, Îl numește Dumnezeul slavei, având în 
vedere că El i-a făcut pe ei [să considere] că nu 
este nicio cinste în a fi slăvit. Pentru că, zice el, 
El i-a făcut pe ei slăviți, de aceea El ne va face și 

                                           
330 În cuvântare. 
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pe noi. Luați aminte cum îi conduce pe ei 
departe de lucrurile trupești, de acel loc, în pri- 
mul rând, pentru că locul era în discuție. 

Dumnezeul slavei, zice el, însemnând 
iarăși că El nu are nevoie de slava care vine de 
la noi, care vine prin templu. Căci El însuși este 
Izvorul tuturor acestora. Nu gândiți, vrea el să 
spună, să Îl slăviți pe El în acest chip. 

Și din rudenia etc. (7, 3). Cum deci spune 
Scriptura că tatăl lui Avraam era dispus să ple- 
ce? De aici învățăm că a fost ca urmare a 
vedeniei lui Avraam faptul că tatăl său a fost 
mișcat ca să accepte plecarea331 (Fac. 11, 31). 

 
Și i-a zis lui: Ieși din pământul tău și 

din rudenia ta și vino în pământul pe care 
ți-l voi arăta (7, 3). 

 
Arată cât de departe sunt acești oameni de 

a fi copiii lui Avraam, cât de ascultător era 
acela. Și din rudenia ta.  

Inconfortabile sunt cugetările acestea: el332 
a suferit durerile, în vreme ce voi culegeți 
roadele333. Și că toți strămoșii voștri sunt pilde 
rele.  

                                           
331 Din țara lor de baștină. 
332 Sfântul Avraam. 
333 Vă bucurați de privilegiul de a vă numi fiii lui 

Avraam și de a vă împărtăși de darurile și binecu- 
vântările lui Dumnezeu pentru acest lucru. 

Aceasta se poate spune și nouă în ziua de astăzi: 
ne numim fiii Ortodoxiei, fiii Sfinților, ucenicii Dom- 
nului și ai Sfinților. Avem Biserici și Sfinte Moaște, ne 
bucurăm de odoarele Tradiției și de mila și de harul lui 
Dumnezeu numai din cauza descendenței. Dar oare 
facem faptele Sfinților? 
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Atunci, ieșind din pământul haldeilor, a 
locuit în Harran [Carra,n]. Iar de acolo, după ce 
a murit tatăl său, El l-a mutat în acest pământ, 
în care locuiți voi acum. Și nu i-a dat nicio 
moștenire în el, niciun picior de pământ (7, 4-5). 

 
Priviți cum le înalță gândurile mai presus 

de pământ334. Căci dacă El ar fi zis (că îi va da, 
în mod clar căderea335 ar fi venit de la el336) și 
nimic de la ei înșiși. 

Căci el [Avraam] a venit lăsându-și atât 
neamul, cât și țara. Pentru ce atunci El nu i l-a 
dat lui337? Pentru că, într-adevăr, era prefigu- 
rarea unui alt pământ. Și i-a făgăduit să i-l dea 
lui (7, 5).  

Observați că [, mai departe,] nu doar reia 
firul discuției? Și nu i-a dat [pământul], zice el, 
ci i-a făgăduit […] și seminției lui după el, când 
încă nu avea copil (7, 5).  

Încă o dată [vorbește despre] ce poate 
Dumnezeu să facă: că El le face pe toate dintre 
cele care nu sunt cu putință. Căci aici este un 
om din Persia, [care e] atât de departe, și pe 
acest om Dumnezeu zice că El în va face stăpân 
în Palestina. 

Dar să revedem ceea ce s-a spus. 
De unde, vă rog să-mi spuneți, a înflorit 

acest har pe fața lui Ștefan? (Recapitulare). 
Autorul ne dă această informație mai sus, 

                                           
334 Încearcă să le spună că fiii lui Avraam nu 

trebuie să caute averea și slava pământească, pentru că 
adevărații fii nu au moștenire pe pământ, ci în cer. 

335 Spre cele pământești. 
336 De la Avraam. 
337 Pământul în care l-a strămutat. 
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anume că era plin de credință (6, 8). Căci este 
posibil să ai un har care să nu implice lucrările 
vindecării. Căci unuia i s-a dat harul Duhului 
etc. (I Cor. 12, 8-9), în astfel și astfel de înțelep- 
ciune. 

Dar aici, mi se pare, se spune că era de 
asemenea plin de har la vedere: au văzut fața lui 
ca o față de Înger (6, 15).  

Plin de credință și de putere (6, 8), ceea ce 
reprezintă, de asemenea, trăsăturile lui Barna- 
ba: bărbat bun, plin de credință și de Duhul Sfânt 
(11, 24).  

De aici învățăm că cei sinceri și nevino- 
vați sunt, mai mult decât toți, oamenii care 
[merită] să fie mântuiți și că tot aceștia sunt de 
asemenea mai plini de har. 

Atunci au supus [niște] oameni, care au zis: 
L-am auzit pe el rostind cuvinte hulitoare (6, 11). 
În cazul Apostolilor, erau supărați pentru că 
aceia propovăduiau Învierea (4, 2) și că mulțime 
de oameni curgea spre ei, dar în acest caz, pen- 
tru că bolile erau vindecate.  

Lucrurile pentru care ar fi trebuit să aducă 
mulțumiri, ei le fac motiv de acuzație. O, 
nebunie! Pe oamenii care i-au copleșit în lucrări 
ei se așteaptă să-i copleșească prin cuvinte338! 

Este exact ceea ce au făcut și în cazul lui 
Hristos, și întotdeauna i-au silit pe ei la cuvinte. 
Căci le era rușine să-i prindă pe ei fără mai 
multă vociferare, neavând nimic cu ce să-i 
acuze. Și luați aminte că nu oamenii înșiși care 
i-au adus la judecată au dat mărturie împotriva 
lor, căci nu ar fi fost respinși, ci pur și simplu i-
au plătit pe alții, pentru ca să nu pară că este un 

                                           
338 De amenințare, care să-i înspăimânte. 
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simplu act de violență. [Ceea ce] face parte din 
aceeași modalitate de a proceda pe care au 
aplicat-o și în cazul lui Hristos.  

Și remarcați și tăria propovăduirii, care tri- 
umfă, deși ei sunt nu numai biciuiți, ci și 
lapidați. Nu numai că, fiind persoane private, 
sunt târâți la judecată, ci sunt asaltați din toate 
părțile, iar martori fiind înșiși vrăjmașii lor, nu 
numai că [toate acestea] nu i-au înrăit pe ei, ci 
[aceia] nici nu puteau să facă față (6, 10), deși 
erau nerușinați peste măsură.  

Cu atâta blândețe i-au înfrânt pe ei, cu 
toate câte au putut să facă, cu născocirile lor 
absurde, [care erau] la fel ca spunerea că El a 
avut demon [și de aceea] El i-a scos afară pe de- 
moni. Căci lupta nu era a omului, ci a lui Dum- 
nezeu împotriva oamenilor339. 

Și erau mulți adunați împreună, nu numai 
cei din Ierusalim, ci și alții (6, 9). Căci l-am 
auzit pe el rostind cuvinte hulitoare împotriva lui 
Moisis și împotriva lui Dumnezeu (6, 11). O, voi, 
cei fără de rușine! Voi lucrați fapte hulitoare și 
nu socotiți nimic din ceea ce faceți.  

De aceea l-au adăugat și pe Moisis – căci 
[altfel] nu erau ei așa de preocupați de lucrurile 
lui Dumnezeu – și oricând și întotdeauna ei 
pomenesc de Moisis. Acest Moisis, care ne-a 
scos (7, 40)… 

Și au întărâtat poporul (6, 12). Nestator- 
nicia mulțimii!  

Și totuși, cum a putut un om, care era 
hulitor, să izbutească astfel? Cum a putut un 

                                           
339 De fapt, oamenii se luptau fățiș împotriva lui 

Dumnezeu, pretextând cu nerușinare că Îi apără legea 
și învățămintele. 
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hulitor să lucreze asemenea minuni între oa- 
meni340?   

Dar mulțimea nedisciplinată341 i-a făcut pe 
ei puternici, [tocmai] pe ei, care aveau cele mai 
proaste argumente342. 

Aceasta a fost ceea ce i-a mâniat cel mai 
mult: L-am auzit pe el, zic ei, rostind cuvinte 
hulitoare împotriva lui Moisis și împotriva lui 
Dumnezeu (6, 11); și iarăși: Acest om nu înce- 

                                           
340 E întrebarea care se pune întotdeauna când 

oamenii sfinți sunt acuzați de tot felul de rele. Dacă ei 
ar fi răi, hulitori, necurați, vicioși, eretici etc., cum se 
face că lor le dă Dumnezeu harul ca să lucreze în multe 
feluri? În vreme ce acuzatorii nu sunt în stare decât de 
multe vociferări, prin care acoperă glasul argumentelor 
drepte. 

E ceea ce a spus și orbul din naștere vindecat de 
Hristos: eu știu că Dumnezeu nu dă har celor păcătoși.  

Cei care luptă împotriva oamenilor pe care îi văd 
că fac lucrări multe și mari de la Dumnezeu, pe care nu 
le-ar putea face fără harul Lui, aceia luptă cu bună 
știință împotriva lui Dumnezeu. 

Când vezi că cineva face foarte multe lucruri 
bune, iar tu le desconsideri sau le negi cu furie numai 
pentru că te-a enervat persoana care le face, atunci nu 
te afli departe de cei ce au zis că: El scoate pe draci cu 
domnul dracilor.  

341 Luptătorii împotriva oamenilor lui Dumnezeu 
își atrag de partea lor mulțimea, pe care Sfântul Ioan o 
numește nedisciplinată, care, adică, nu are ordine în 
gânduri și în judecată. Cu ajutorul mulțimilor ideolo- 
gizate sau manipulate se fac adesea multe nelegiuiri. 

342 Mulțimea, ascultând minciunile aberante ale 
celor din sinedriu (care spuneau despre Sfântul Ștefan 
că hulește, când el făcea minuni), pe de o parte, iar pe 
de altă parte cuvântarea argumentată, plină de adevăr 
și de râvnă a Sfântului Ștefan, îl găsește tot pe acesta 
din urmă „vinovat”. 
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tează a vorbi cuvinte hulitoare împotriva acestui 
loc sfânt și a Legii (6, 13). Și, în plus: va schimba 
obiceiurile pe care Moisis ni le-a dat nouă (6, 14). 
Moisis, nu Dumnezeu! 

Pe lângă presupunerea unui plan de a le 
schimba modul lor de viețuire, îl acuză și de 
necuvioșie/ impietate. 

Dar pentru a arăta că nu era în firea unui 
astfel de om să rostească astfel de lucruri și cu 
asprime [de aceea toți, s-a zis, care au stat în 
sinedriu, uitându-se țintă la el, au văzut fața lui 
ca o față de Înger (6, 15)]. Atât de blând era el, 
chiar și la înfățișare. 

Căci acolo unde au fost oameni care nu au 
fost acuzați pe nedrept, Scriptura nu men- 
ționează astfel de lucruri. Dar în cazul de față 
erau numai acuzații false și, de aceea, cu motiv, 
Dumnezeu le rectifică prin chiar înfățișarea 
omului343. 

Căci Apostolii, cu adevărat, nu au fost 
acuzați în mod fals344, căci li s-a interzis [să mai 
propovăduiască]. Dar acest om este acuzat pe 
nedrept și de aceea, înaintea tuturor celorlalte 
[argumente], înfățișarea [însăși] pledează pen- 
tru el. 

Acest lucru l-a rușinat chiar și pe arhiereu. 
Și a zis arhiereul (7, 1). El arată aici că făgă- 
duința [lui Dumnezeu] s-a făcut înainte de a 
exista locul345, înaintea tăierii-împrejur, înain- 
tea jerfei, înaintea templului și că nu pentru 

                                           
343 Blândă, liniștită și chiar strălucitoare ca a unui 

Înger. 
344 Lor li s-a imputat că propovăduiesc Învierea 

Domnului, ceea ce era adevărat. 
345 Israilul, țara făgăduită lor de Dumnezeu. 
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vrednicia lor au primit tăierea-împrejur sau 
Legea și că pământul a fost numai răsplata as- 
cultării. Mai mult, că nici prin darea circum- 
ciziei făgăduința nu își primește desăvârșirea.  

De asemenea, că acestea erau prefigurări și 
astfel nu era împotriva legii nici părăsirea țării 
sale346, [dacă se făcea] la porunca lui Dumnezeu 
(căci casă și țară este acolo unde Dumnezeu te 
conduce). 

Atunci, ieșind din pământul haldeilor (7, 4): 
și că, dacă cineva privește mai atent problema, 
[vede că] evreii sunt de neam persan. Și că, fără 
minuni, oricine trebuie să facă după cum vrea 
Dumnezeu, oricât de aspre ar fi urmările.  

Căci Patriarhul [Avraam] și-a părăsit și 
mormântul tatălui și tot ceea ce avea, ascultând 
de porunca lui Dumnezeu. 

Dar dacă tatălui lui Avraam nu i s-a 
îngăduit să fie părtaș cu el la privilegiul de a se 
muta în Palestina, pentru că nu era vrednic, cu 
atât mai mult copiii [lui Avraam] (vor fi dați 
afară până la urmă347), deși au parcurs o mare 
parte din drum.  

Și El i-a făgăduit, zice, să i-l dea lui și 
seminției lui după el (7, 5). Aici este arătată mă- 
reția atât a bunătății lui Dumnezeu, cât și a 
credinței lui Avraam.  

Căci expresia pe când el încă nu avea copil 
(7, 5) arată ascultarea și credința sa.  

A făgăduit să i-l dea lui și seminției lui.  
Și totuși faptele arătau cele dimpotrivă: 

adică, după ce el a venit, nu a avut niciun picior 

                                           
346 De către Sfântul Avraam. 
347 Din țara făgăduinței, adică din Rai. 
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de pământ (7, 5), nu a avut niciun copil. Chiar 
aceste lucruri erau opusul credinței lui348. 

Văzând aceste lucruri, și noi să primim la 
fel349 orice va făgădui Dumnezeu, oricât de îm- 
potrivitoare ar fi împrejurările/ întâmplările.   

Și totuși, în cazul nostru, nu sunt [astfel 
de] lucruri împotrivitoare, ci [altele] foarte pri- 
elnice. Căci acolo unde există făgăduințe, acolo 
unde împotrivirile apar, sunt cu adevărat împo- 
trivitoare. Dar în cazul nostru este exact invers: 
căci El ne-a spus nouă că vom avea necazuri/ 
tulburări aici, dar [vom avea și] odihna noastră 
dincolo. 

De ce confundăm timpurile350? De ce in- 
versăm lucrurile? Spune, ești suferind și trăiești 
în sărăcie și în tristețe? Nu te tulbura, căci a 
meritat să fii necăjit, fiind lăsat să suferi în 
această lume. Căci suferința de acum este motiv 
de odihnă [dincolo]. Boala, zice El, nu este spre 
moarte (In. 11, 4). Acea suferință351 este pedeap- 
să. Aceasta este școală/ educație/ pedagogie și 
îndreptare. Viața de acum e o luptă. [Și] dacă 
este astfel, a lupta este treaba noastră acum. 
Este război și bătălie352. Cineva [care este] în 

                                           
348 Adică făgăduința lui Dumnezeu era una, iar 

realitatea dovedea altceva. Însă Sfântul Avraam nu s-a 
încrezut în ceea ce părea a fi realitatea, ci s-a încrezut 
în Dumnezeu și în făgăduința Lui. 

349 Cu aceeași credință. 
350 Vremea ispitelor și a necazurilor și vremea 

odihnei. Pentru că noi vrem să ne odihnim acum, când 
e vremea necazurilor. 

351 Care e veșnică. 
352 Duhovnicești, desigur. Război cu patimile 

noastre și bătălie cu nerăbdarea și neputința noastră 
de a suporta relele care vin asupra noastră. 
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război nu caută să se odihnească, în război nu 
caută să aibă o viață răsfățată, nu este neliniștit 
pentru bogății, grija lui nu este să-și caute ne- 
vastă. Un singur lucru caută: cum să-și învingă 
vrăjmașii. 

Să facem și noi la fel! Căci dacă biruim și 
ne întoarcem cu victoria, Dumnezeu ne va da 
toate lucrurile. Să fie aceasta singura noastră 
preocupare: cum să-l biruim pe diavol, deși, 
totuși, nu este numai grija noastră care face 
aceasta353, ci harul lui Dumnezeu face toată 
treaba354.  

Deci singura noastră preocupare să fie 
aceea cum să atragem harul Lui, cum să 
pogorâm spre noi acel ajutor. Dacă Dumnezeu 
este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? 
(Rom. 8, 31). 

Să facem ca numai un singur lucru să fie 
preocuparea noastră: ca El să nu ne fie vrăjmaș, 
ca El să nu Se întoarcă de la noi. 

Nu a fi în suferință este un rău, ci a păcătui 
este un rău. Aceasta este suferința amară, chiar 
dacă ne-am petrece zilele noastre în lux. Ce să 
mai vorbim de viața care va veni, [când] este 
astfel chiar în viața de acum. 

Gândiți-vă cum conștiința noastră este 
mușcată de remușcare și dacă aceasta nu este 
mai rea decât orice fel de tortură!  

Aș vrea să pun întrebarea, în mod cerce- 
tător, celor care trăiesc în cele rele, dacă nu 

                                           
353 Care aduce biruința asupra patimilor și păca- 

telor noastre. 
354 Cu sensul că împlinește neputințele noastre, 

numai voință bună să avem și râvnă pentru a ne dez- 
lipi de păcate. 
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ajung niciodată să cugete asupra păcatelor lor, 
dacă nu tremură, dacă nu sunt în frică și 
cutremur, dacă nu se gândesc la acei fericiți 
care trăiesc în abstinență/ nevoință, la cei din 
munți355, la cei care trăiesc după rânduieli 
aspre/ în multă înțelepciune [tou.j evn pollh/| fi- 
losofi,a|].  

Dorești să afli odihnă în viața care va veni? 
Îndură suferința în viața aceasta de dragul lui 
Hristos, căci nimic nu este asemenea cu această 
odihnă. Apostolii s-au bucurat când au fost bi- 
ciuiți. Pavel dă acest îndemn, zicând: Bucurați-
vă în Domnul (Filip. 4, 4).  

Și cum poate fi bucurie acolo unde sunt 
legături/ lanțuri, unde sunt schingiuiri, unde 
sunt curți de judecată? [Însă] acolo, mai mult 
decât oriunde, este bucurie. 

Dar spune, cum poate fi bucurie acolo 
unde acestea nu sunt? Fiindcă cel care nu are 
conștiința niciunui rău va avea un fel de 
desfătare peste fire, astfel încât, în măsura în 
care vorbești despre necazuri, tot în aceeași 
măsură vei spune și despre desfătarea lui. 

Ostașul care a primit nenumărate răni și s-
a întors acasă, nu se va întoarce cu o bucurie 
nemăsurată, purtându-și rănile ca titlu [de 
glorie], care să vorbească pentru el cu îndrăz- 
neală, și ca semn al cinstirii și al renumelui său? 
Și tu, dacă vei fi în stare să strigi ca Pavel: Port 
semnele lui Iisus (Gal. 6, 17), vei putea să ajungi 
mare și biruitor și renumit.  

Dar nu este nicio prigoană. Împotrivește-te 
[atunci] slavei [deșarte] și dacă cineva ar vorbi 
ceva împotriva ta, nu te teme să fii vorbit de rău 
                                           

355 Sihaștri. 
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de dragul lui Hristos. Stai împotriva tiraniei 
mândriei, împotriva aprinderii mâniei, împo- 
triva frământărilor desfrânării. Și acestea sunt 
semne, și acestea sunt necazuri.  

Căci, întreb, care este cel mai rău lucru în 
chinuri[le Iadului]? Nu este acela că sufletul 
este în dureri și că este în foc? Căci, în celălalt 
caz356, și trupul își are partea sa, dar în acesta, 
întregul [chin] este al sufletului. 

Asupra sufletului cade toată asprimea 
durerii, când cineva se mânie, când cineva este 
invidios sau orice altceva de acest gen face 
cineva sau mai degrabă suferă357. Căci, de fapt, a 
fi mânios, a simți invidie nu este o acțiune, ci o 
pătimire, nu înseamnă a face, ci a suferi. De 
aceea, cu adevărat sunt numite patimi (pa,qh) 
sau suferințe ale sufletului, adică răni și vătă- 
mări. 

Căci este, într-adevăr, o suferință și mai 
rău decât o suferință. Amintește-ți, cel ce ești 
mânios, că faci astfel de lucruri în patimă, într-
o stare de suferință! De aceea, cel care nu este 
mânios, nu suferă. 

Înțelegeți că nu cel abuzat este cel ce 
suferă, ci cel care abuză, așa cum am spus mai 
înainte?  

Că el este cel ce suferă este clar în primul 
rând chiar din faptul că un asemenea lucru este 
numit cu numele patimii.  

Și, de asemenea, este clar din urmările 
asupra trupului: căci acestea sunt pătimirile/ 
bolile cauzate de patimi, după cum le numim, 

                                           
356 Al suferințelor pământești. 
357 Pentru că a da curs patimii înseamnă a suferi 

dezlănțuirea demonică în sufletul tău. 
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provocate de mânie, adică întunecarea vederii, 
nebunie și nenumărate altele.  

Dar mi-a jignit fiul, zici tu, dar l-a făcut 
mitocan. Consideră că nu trebuie să faci și tu 
același lucru din cauza slăbiciunii tale. Căci, te 
întreb, a făcut bine? Nu vei spune asta. Deci 
lasă nefăcută aceasta care, dacă se face, nu se 
face bine. 

Știu ce patimi sunt provocate în asemenea 
situații358.  

Dar, zici tu, ce fac dacă mă disprețuiește, 
dacă o spune iarăși? Arată-i că se află în 
greșeală. Dojenește-l, roagă-l stăruitor, [căci] 
mânia este înfrântă prin blândețe. Du-te și 
obiectează/ ceartă-te cu el359. Căci, deși în cazul 
răului făcut nouă înșine, e bine să nu facem nici 
aceasta, este însă necesar să o facem în numele 
altora360. Dacă fiul tău a fost jignit, nu considera 
aceasta ca pe o jignire adusă ție. Poți să fii 

                                           
358 Totdeauna, când e vorba de cineva apropiat, 

de copiii în special, se nasc foarte multe pasiuni în 
asemenea împrejurări, care duc la altercații grave.  

Sfântul Ioan urmărește exemple de viață con- 
crete, care pot părea mai neimportante, dar tocmai 
acestea apar foarte adesea în viața de zi cu zi. 

359  Nu în sensul: ceartă-te cu el ca la ușa cortului, 
sau înjură-l și tu pe el, cum a făcut și el. Nu la aceasta 
ne îndeamnă Sfântul Ioan. Ci în sensul: discută cu el, 
încearcă să-l convingi cu argumente că nu este bine să 
jignească. Pentru că, dacă are ceva de reproșat, nu 
trebuie să înjure și să jignească, ci trebuie să spună ce 
are pe suflet spre îndreptarea lucrurilor. 

360 Care nu se pot apăra. Adică trebuie să luăm 
apărarea celor care nu au posibilitatea să răspundă ei 
singuri și să se apere. În cazul de față: în numele 
copilului care nu poate riposta el însuși. 

Sigur, în vremurile noastre, lucrurile stau altfel… 
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mâniat din iubire pentru el, dar nu ca și cum ai 
fi fost jignit tu însuți361. Pentru că nu ești 
discreditat [în societate] din cauză că fiul tău a 
fost tratat rău, ci se discreditează cel ce a făcut 
răul362. 

Stinge mânia ta, acea sabie ascuțită las-o 
să rămână în teacă! Căci dacă o ținem dezvelită, 
putem să o folosim chiar și atunci când nu este 
potrivit, fiind trași [spre mânie] prin aceasta. 
Dar dacă este ascunsă, chiar dacă apare nevoia, 

                                           
361 Nu o lua ca pe un afront personal, pentru că și 

dragostea excesivă de copii este o patimă. A-ți apăra 
pătimaș copiii sau rudele pe motiv că sunt de un sânge 
cu tine e tot o formă de egoism. 

362 Adică nu considera că numai răzbunarea 
spală rușinea, pentru că răzbunarea nu are niciun rost 
atunci când e vorba de jigniri aduse fără motiv și fără 
socotință. Dimpotrivă, răzbunarea te transformă din 
victimă în călău. 

Din păcate, și în societatea noastră de astăzi se 
consideră că nu poți să treci fără să plătești cu vârf și 
îndesat ofensa pe care ți-a adus-o cineva, pentru că 
altfel ești considerat prost și decazi în ochii celorlalți. 
Așa încât trebuie să răspunzi neapărat cu aceeași mo- 
nedă și pe deasupra. 

Ba chiar am observat că lumea noastră postmo- 
dernă a devenit ultrasensibilă la orice atingere sau 
reproș făcut cuiva. Nici măcar un copil nu mai suportă 
să i se atragă atenția, iar orice om, oricât de neînsem- 
nat, a înțeles că el este egal cu cel care a muncit o viață 
întreagă să facă ceva și că nu trebuie nimeni să-i ceară 
nimic, pentru că…se atacă imediat, chiar dacă tu ai 
dreptate să-i spui una sau alta. 

Mai ales, din toată ideologia curentă, oamenii au 
reținut că fațada e foarte importantă (oricât de neim- 
portant pentru lume, în mod concret, ar fi cineva) și că 
nimeni nu trebuie să atenteze nici cu cel mai mic 
cuvânt la ceea ce vor ei să pară că sunt. 
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totuși, încercând să o tragem în mod disci- 
plinat, mânia se va stinge. 

Hristos nu vrea să fim mânioși din această 
cauză, căci ascultați ceea ce i-a spus lui Petru: 
Pune la loc sabia ta în teacă! (Mt. 26, 52). Iar tu 
te mânii din cauza fiului [tău]? Învață-l [mai 
degrabă] pe acest copil să fie înțelept/ filosof. 
Spune-i lui pătimirile tale. Urmează-L deci pe 
Învățător (Mt. 26, 52). 

Când și ei363 au fost pe punctul de a fi 
tratați cu necinste, El nu a zis: Eu vă voi răz- 
buna, ci: Și Mie, a spus El, Mi-au făcut ase- 
menea, [deci] purtați-vă cu noblețe, căci nu 
sunteți mai buni decât Mine! 

Aceste cuvinte să le spui și tu fiului, 
băiatului tău: Nu ești mai bun decât Stăpânul 
tău! 

Dar aceste cuvinte ale înțelepciunii sunt 
socotite ca vorbirea unei femei văduve364. Vai, 
nu este în puterea cuvintelor să aducem aceasta 
în casele oamenilor, în felul în care este posibil 
să fie învățată prin experiența însăși! 

Și ca să înveți aceasta, stai între doi 
luptători365, ia partea celui nedreptățit, nu a 
celui care face nedreptate, [și să-mi spui] dacă 
nu vei vedea biruința de partea ta, dacă nu vei 
primi cununi minunate. Vezi cum Dumnezeu 
este jignit și cum răspunde El, cât de blând 

                                           
363 Sfinții Apostoli.  
364 A unei femei slabe. Adică, dacă ești puternic, 

te răzbuni, nu ești ca o femeie văduvă, neputincioasă, 
care iartă pentru că nu se poate răzbuna. Aceasta este 
gândirea seculară, perversă, care nu rabdă să nu-și ia 
revanșa. 

365 Cu sensul: între doi care se ceartă, se înfruntă. 
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[întreabă]: Unde, zice El, este Abel, fratele tău?. 
Și ce a răspuns celălalt: Sunt eu păzitorul frate- 
lui meu? (Fac. 4, 9)366. 

Se poate gândi o încăpățânare/ neascultare 
mai mare? Ar putea cineva să asculte (răbdător) 
[acest răspuns] din partea unui fiu? Și dacă ar fi 
din partea unui frate, nu ar considera o astfel de 
purtare ca o jignire? Deci ce? Vedeți cum Dum- 
nezeu răspunde iarăși cu blândețe: Glasul sân- 
gelui fratelui tău, zice El, strigă către Mine (Fac. 
4, 10). 

Dar Dumnezeu, poate obiecta cineva, este 
deasupra mâniei. Da, dar pentru acest motiv 
Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât, ca să te facă pe 
tine dumnezeu [după har], pe cât îi este omului 
cu putință.  

Dar eu nu pot, zice unul, pentru că sunt 
om367. Bine, atunci să-ți dăm exemple de 
oameni [care pot]! Și nu gândi că vorbesc de 
Pavel sau de Petru. Nu, ci de cineva mai prejos 
decât ei, da, cu mult mai prejos. 

Slujitorul lui Ili a jignit-o pe Anna, 
zicându-i: Leapădă beția de la tine (I Sam. 1, 14, 
LXX). Ce ar putea fi mai insultător decât 
aceasta? Deci ce a răspuns ea? Sunt o femeie cu 
o zi grea (I Sam. 1, 15). Cu adevărat, nimic nu se 

                                           
366 Sfântul Ioan subliniază nesimțirea și aroganța 

umană în comparație cu bunătatea și așteptarea lui 
Dumnezeu, care se comportă părintește chiar și cu cei 
care fac lucruri cumplite și îi așteaptă îndelung să se 
pocăiască. 

Comportamentul nesimțit și arogant, cu bună 
știință, la adresa lui Dumnezeu și a oamenilor, îl imită 
pe cel al lui Cain.  

367 Adică: lui Dumnezeu Îi e ușor, noi suntem 
oameni și nu putem răbda… 
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compară cu suferința: ea este maica adevăratei 
înțelepciuni/ filosofii.  

Dar aceeași femeie, deși avea un împotri- 
vitor, nu l-a jignit. Dar ce face? Se adăpostește 
la Dumnezeu și în rugăciunile ei nici măcar nu 
se pomenește pe sine, nici nu spune: Răzbună-
mă, căci acesta m-a acuzat! În atâta mărime de 
suflet era femeia (să ne fie rușine nouă, bărba- 
ților!). 

Și totuși știți că nimic nu este ca invidia. 
Vameșul, insultat de fariseu, nu l-a jignit drept 
răspuns, deși, dacă ar fi dorit, ar fi putut face 
aceasta. Ci l-a răbdat ca un filosof/ înțelept, 
zicând: Fii milostiv mie, păcătosului! (Lc. 18, 
13)368. Memfiboste [Memfibosqe], fiind acuzat și 
calomniat de slujitorul său, nici nu a zis și nici 
nu i-a făcut vreun rău aceluia, nici măcar în fața 
împăratului [David] însuși (2 Sam. 19, 25-31, 
LXX).  

Să vă spun chiar și despre o desfrânată, ce 
mărime de suflet înțeleaptă a arătat?  

Ascultați-L pe Hristos zicând, în timp ce 
ea Îi ștergea picioarele cu părul ei: Vameșii și 
desfrânatele intră în Împărăție înaintea voastră 
(Mt. 21, 31). O vedeți pe ea stând și prinzând 
curaj și spălându-și păcatele? Luați aminte cum 
nu era mânioasă nici măcar pe fariseu, când a 
fost acuzată de el:  

Căci dacă El ar fi știut, zice acela, că 
această femeie e o păcătoasă, nu ar fi suportat-o 
(Lc. 7, 39). Ci [ea] a simțit și mai multă pocă- 

                                           
368 Adică vameșul s-a rugat lui Dumnezeu pentru 

iertarea păcatelor lui și nu pentru pedepsirea fariseului 
care îl insulta, fiindcă era absorbit cu totul de pocă- 
ință. 
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ință, a suspinat și mai mult și a vărsat lacrimi și 
mai fierbinți. 

Dar dacă femeile369 și vameșii și desfrâ- 
natele joacă rolul înțelepților/ filosofilor, și 
aceasta înaintea harului (Botezului), ce scuză 
merită cei care, după un așa mare har, se bat și 
se îngrijorează și se lovesc unul pe altul mai rău 
ca fiarele?   

Nimic nu este mai josnic ca patima, nimic 
mai dizgrațios, nimic mai înfricoșător, nimic 
mai odios, nimic mai vătămător. Spun aceste 
lucruri nu numai ca să fim mai blânzi cu oame- 
nii, dar și dacă femeia/ soția ar fi o vorbitoa- 
re370, trebui să poți să o rabzi pe ea. Să-ți fie 
soția ta o școală de antrenament și exercițiu [al 
nevoinței].  

Căci cum poate fi altfel decât absurd să ne 
supunem exercițiilor care nu aduc niciun folos, 
când ne chinuim trupul, dar să nu practicăm 
exercițiile [răbdării] acasă, care, chiar înaintea 
luptei, ne aduc nouă cununa [biruinței]?  

Soția ta e agresivă cu tine371? Nu deveni și 
tu o femeie! Căci a te comporta agresiv/ dincolo 
de îngăduință372 este o însușire femeiască373. 

                                           
369 Ca unele care sunt mai slabe din fire. 
370 În sensul: o cicălitoare sau o vorbitoare de 

rău. 
371 În text: abuzează de tine. De răbdarea ta. 
372 În text: abuziv. 
373 Sfântul Ioan se referă la obiceiul multor femei 

de a trece peste limite, atunci când se văd protejate și 
îngăduite. 

Pe de altă parte, însă, el trăiește într-o societate 
în care bărbații sunt superiori și puternici. Și îi face să 
se rușineze spunându-le că, atunci când le place să se 
certe și să răspundă ofensator, devin femei. El 
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Este o boală a sufletului, o josnicie. Nu te gândi 
că nu e vrednic de tine [să nu răspunzi] când 
femeia te jignește. Nevrednic este când tu te 
comporți jignitor și ea suportă cu înțelepciu- 
ne374. 

Atunci când te comporți indecent, atunci 
ești dezonorat. Dar dacă, fiind înfruntat, înduri, 
mare este dovada puterii [răbdării].  

Și nu spun aceasta pentru a le determina 
pe femei să devină agresive, Doamne ferește!, ci 
numai în cazul în care s-ar întâmpla aceasta din 
ispita Satanei. 

Este partea bărbaților, care sunt puternici, 
să rabde pe cei slabi/ cele slabe.  

Și dacă slujitorul tău te contrazice, rabdă-l 
cu înțelepciune/ în mod filosofic. Nu spune sau 
face ceea ce ar merita să-i spui lui, ci ceea ce se 

                                                                                                 

transformă ceea ce, în ochii lor, era o calitate a puterii 
și a bărbăției, într-un defect provenit din slăbiciune. 

374 Aceste învățături creștinești stau la baza 
schimbărilor de mentalitate profunde care au dus la 
respectarea femeii în societate.  

Înlăturarea nedreptăților și abuzurilor sexiste se 
datorează predicii creștine de multe veacuri, ca și 
desființarea sclaviei și a desconsiderării celor de altă 
rasă sau de altă culoare.  

Filosofia antică (cea atât de lăudată) nu a făcut 
absolut nimic în aceste privințe. Singura care a 
susținut sus și tare că toți suntem egali în fața lui 
Dumnezeu, indiferent de sex, neam sau culoare, și că 
nu contează decât credința dreaptă și faptele bune, a 
fost religia creștină. 

Creștinismul nu a susținut însă o egalitate a 
sexelor în sensul îndepărtării deosebirilor. Suntem egali 
fiind în același timp deosebiți, având calități și atribuții 
diferite. Nu face bărbatul ce face femeia și nici femeia 
ce face bărbatul. 
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cuvine vouă amândurora să faceți sau să spu- 
neți.  

Nu jigni niciodată o fată spunând vorbe 
prostești/ nebunești împotriva ei! 

Nu-l numi niciodată pe slujitorul tău 
ticălos/ nemernic, [căci] nu el va fi dezonorat, ci 
tu! Nu poți să fii stăpân pe tine însuți fiind 
pătimaș. Ca o mare ce rostogolește [în oglinda 
ei] munți înalți, totul este un vălmășag. Sau ca 
un izvor curat, când se aruncă în el noroi, 
devine nămolos, și totul este tulburare.  

Poți să-l bați, poți să-i faci hainele zdrențe, 
dar tu suferi cea mai mare vătămare, căci 
pentru el lovitura e în trup și în veșminte, dar 
pentru tine în suflet. Sufletul tău îl tai, acolo 
faci rană.  

Ai alungat propriul vizitiu de la caii lui375. 
Tu l-ai apucat târându-l pe spate peste pământ. 
Și este același lucru ca atunci când un condu- 
cător de car, fiind într-o ceartă cu altul, ar primi 
să fie târât astfel.  

Poți să cerți, poți să mustri, poți să faci 
orice ar fi, dar să fie fără mânie și patimă. Căci 
dacă cel care mustră este doctor pentru cel care 
îl înfruntă, cum poate el să-l vindece pe altul, 
când s-a rănit mai întâi pe sine însuși, când nu 
se vindecă pe sine?376 Spuneți, dacă un doctor s-
ar duce să vindece altă persoană, oare și-ar răni 
el mai întâi mâna sa, și-ar orbi el ochii și așa s-

                                           
375 De la caii sufletului tău. 
376 Este valabil și pentru creștinii care pretind că 

mustră, dar în „certarea” lor intră multă răutate, care 
se vede după enervarea lor și după acuzațiile pe care le 
aduc. Și acolo unde este patimă, acolo este și nedrep- 
tate și rea-voință, mai multă decât iubirea de dreptate. 
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ar pregăti să-l vindece pe celălalt? Doamne fe- 
rește!  

Deci, în orice fel mustri, în orice fel cerți, 
ochii tăi să vadă clar. Nu-ți înnămoli mintea, 
căci altfel cum se va lucra vindecarea? Nu e cu 
putință să fii în aceeași pace, [indiferent dacă] 
ești în patimă sau ești liber de patimă.  

De ce îl răstorni pe stăpânul tău din scaun 
și apoi vrei să discuți cu el, pe când el zace în- 
tins la pământ?  

Nu-i vezi pe judecători cum, atunci când 
trebuie să fie juri, se așază ei înșiși pe bancă, în 
ținuta în care trebuie să fie?  

Așa și tu, îmbracă-ți sufletul în roba 
judecătorească, care este blândețea.  

Dar nu se va teme de mine, zici tu. Se va 
teme cu atât mai mult. În celălalt caz, chiar 
dacă vorbești drept, slujitorul îți va imputa că 
ești pătimaș. Dar dacă o faci377 cu blândețe, el se 
va osândi pe sine însuși. 

Și ce e mai important, Dumnezeu te va 
primi pe tine și astfel te vei învrednici de 
binecuvântările cele veșnice, prin harul și  mila 
iubitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, cu 
Care Tatălui, împreună și Duhului Sfânt, fie 
slava, stăpânirea și cinstea, acum și pururea și 
în veacul fără de sfârșit. Amin. 

 
  

                                           
377 Mustrarea. 
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Omilia XVI 
 
 

Și Dumnezeu a grăit astfel, că semin- 
ția lui va pribegi într-un pământ străin și că 
îi vor duce pe ei în robie și-i vor asupri patru 
sute de ani.  

Și pe poporul la care vor fi robi îl voi 
judeca Eu, a zis Dumnezeu. Și după aceea 
vor ieși și Îmi vor sluji Mie în locul acesta 
(7, 6-7). 

 
Vedeți cu cât de mulți ani înainte s-a dat 

făgăduința și chipul făgăduinței și [nu exista 
încă] nicăieri jertfă, nicăieri tăiere-împrejur378! 

                                           
378 Asta pentru că ei credeau că sunt drepți din 

cauza jertfelor și a tăierii-împrejur, de aceea le spune 
Sfântul Ștefan aceste lucruri. 

Nu e un argument în favoarea cultului de tip 
neoprotestant, ci o pledoarie pentru asceza interioară, 
care i-a făcut pe Sfinți să fie Sfinți și înainte de a exista 
Lege, temple ridicate Domnului și ritualuri de jertfă. 
Nu că acestea ar fi fost greșite, pentru că acestea au 
fost poruncite de Domnul, ci ele nu sfințesc în mod 
automat pe cei care nu vor să-și sfințească viața.  

E valabil și pentru noi: Biserica nu ne sfințește cu 
forța. Avem Biserici, slujbe, ritual religios, jertfă nesân- 
geroasă și tot ce ne-a lăsat Hristos prin Apostoli și ce 
ne-au predat Sfinții Părinți, dar dacă nu depunem 
efort de cunoaștere teologică a lui Dumnezeu și de 
curățire interioară, reală, prin pocăință lăuntrică și 
asceză tainică, degeaba așteptăm ca mântuirea să vină 
din exteriorul nostru. 

Sfântul Avraam și alții ca el, mai înaintea de a fi 
Legea, și-au sfințit viața fără nimic din toate acestea. 

Nu suntem Drepți sau Sfinți prin simplul fapt că 
suntem în Biserica adevărată a lui Dumnezeu. Acest 
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El379 arată aici cum Dumnezeu Însuși a îngăduit 
ca ei să fie chinuiți, nu pentru că avea ceva să 
pună în sarcina lor. Îi vor duce pe ei în robie etc. 
Dar totuși, nu au făcut aceste lucruri fără 
pedeapsă380.  

Și pe poporul la care vor fi robi îl voi judeca 
Eu, a zis Dumnezeu. Căci, pentru a arăta că ei 
nu au să treacă prin aceasta [decât] pentru a 
vădi pe cei care sunt credincioși – din cauza a 
ceea ce spuseseră ei: S-a încrezut în Dumnezeu, 
să-L mântuiască pe El (Mt. 27, 43) –, El, Același 
care a făgăduit, Cel care a dat țara [pe care a 
făgăduit-o], mai întâi îngăduie cele rele. 

                                                                                                 

fapt îl cam uită mulți care se bat cu cărămida 
ortodoxiei lor în piept. La fel erau și iudeii care L-au 
răstignit pe Hristos și l-au ucis pe Sfântul Ștefan. 
Faptul că suntem în adevărata Biserică a lui Dum- 
nezeu nu ne scutește de păcate și de fapte abominabile, 
dacă nu vrem să și lucrăm faptele adevărului.  

Dimpotrivă, zi de zi ne vedem, tot mai mult, 
dacă suntem sinceri cu noi înșine, neputințele și 
scăderile, neștiința, slăbiciunea, nerăbdarea, puțina 
credință și puțina iubire.  

Vedem pe eterodocși și chiar pe păgâni că ajung 
să facă lucruri mari, că Dumnezeu le dă lor minte, 
voință și înțelepciune să inventeze, să creeze, să desco- 
pere, să facă lucruri frumoase, în vreme ce despre 
ortodocși nu se aude mai nimic sau mai mult de rău și 
puține lucruri bune sau cu adevărat uimitoare. 

Pentru că nu punem mâna să ne nevoim sau să 
muncim împreună cu Dumnezeu, ci ne strângem la 
căldurică în ghetoul nostru și în buna părere de sine și 
nu uimim pe nimeni prin muncă, generozitate și dăru- 
ire. 

379 Sfântul Ștefan. 
380 Nu s-au întâmplat toate acestea fără ca ei să 

fie vinovați. 
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Deci și acum, deși El a făgăduit o Împărăți- 
e, totuși îngăduie ca noi să fim încercați în 
ispite. Dacă acolo libertatea [evreilor] nu urma 
să fie decât peste patru sute de ani, ce e de 
mirare în ceea ce privește Împărăția [promisă 
nouă]381? 

Și totuși El a împlinit-o382, iar scurgerea 
timpului nu a produs falsificarea cuvântului 
Său. Mai mult, nu au suferit o robie oarecare. 
Iar problema nu se oprește numai la pedepsirea 
acelora (a asupritorilor lor), ci și ei înșiși, spune 
El, se vor bucura de o mântuire minunată. 

Aici, el [Sfântul Ștefan] le amintește și de 
beneficiile de care s-au bucurat. 

Și i-a dat legământul tăierii-împrejur; și așa 
a născut pe Isaac (7, 8). Aici se coboară la 
lucruri mai mărunte. Și l-a tăiat împrejur în ziua 
a opta; și Isaac (l-a născut) pe Iacov și Iacov pe 
cei doisprezece patriarhi (7, 8). Aici pare că 
țintește acum [să ajungă] la prefigurare[a lui 
Hristos și a Apostolilor]. 

Și patriarhii, mișcați de pizmă, l-au vândut 
pe Iosif în Egipt (7, 9). Aici, iarăși, [evidențiază, 
în istoria lor,] prefigurarea lui Hristos383. Deși 

                                           
381 E un răspuns dat celor care se impacientează 

cu privire la întârzierea Domnului, care se îngrozesc de 
mulțimea, complexitatea și răutatea ispitelor care ne 
întâmpină. Pentru că aceia au trebuit să cunoască 400 
de ani de robie pentru a fi pregătiți să moștenească…o 
țară, iar noi trebuie să fim pregătiți ca să primim Îm- 
părăția cea veșnică. 

382 Făgăduința Sa. 
383 Pentru că aceia, probabil, ca și alții mai târziu, 

Îl disprețuiau pe Hristos pentru că a fost vândut chiar 
de unul dintre ucenicii Lui. Însă Sfântul Ștefan le rea- 
mintește că și Iosif a fost vândut de frații lui. 
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nu au aflat nicio vină în el și deși el venise ca să 
le aducă mâncarea, cu toate acestea s-au purtat 
urât cu el [, vânzându-l din pizmă]. La fel și aici 
făgăduința, deși este de lungă durată la început, 
totuși își află împlinirea. 

Dar Dumnezeu era cu el [Iosif] – și aceasta 
este [spusă] pentru ei – și l-a izbăvit pe el din 
suferințele sale (7, 9-10). Le arată că, fără să știe, 
au ajutat la împlinirea profeției și că ei înșiși 
erau cauza și că relele s-au întins peste ei înșiși. 

Și i-a dat lui har și înțelepciune în fața lui 
faraon, împăratul Egiptului (7, 10). I-a dat să 
aibă har în fața unui barbar, lui, sclavului, celui 
robit. Frații lui l-au înrobit, [dar] acest barbar l-
a cinstit. 

 
Și a venit foamete peste tot pământul 

Egiptului și Canaan și necaz mare, iar 
părinții noștri nu aflau hrană. Dar când 
Iacov a auzit că în Egipt se găseau grâne, i-
a trimis mai întâi pe părinții noștri. Iar a 
doua oară Iosif s-a făcut cunoscut fraților 
săi (7, 11-13). 

 
[Frații, cei care l-au vândut pe Iosif,] au 

venit ca să cumpere și au depins de el în toate. 
Deci ce a făcut el? [S-a făcut cunoscut fraților 
săi.] [Dar] nu numai până aici și-a arătat bună- 
voința, ci, de asemenea, i-a făcut pe ei cunos- 
cuți lui faraon și i-a adus pe ei în țară.  

 
Și rudele lui Iosif au fost făcute cunos- 

cute lui faraon. Apoi a trimis Iosif și l-a 
chemat pe părintele său, Iacov, la sine și pe 
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toate rudele sale, șaptezeci și cinci de su- 
flete.  

Și Iacov s-a pogorât384 în Egipt și a 
murit, el și părinții noștri, și au fost purtați 
în Sihem și au fost așezați în mormântul pe 
care Avraam l-a cumpărat cu preț de argint 
de la fiii lui Emor, tatăl lui Sihem. 

Dar când vremea făgăduinței s-a apro- 
piat, pentru care s-a jurat Dumnezeu lui 
Avraam, poporul a crescut și s-a înmulțit în 
Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat, 
care nu știa de Iosif (7, 13-18). 

 
Atunci, alte dezamăgiri. Mai întâi foamete, 

dar au trecut prin aceasta. În al doilea rând, 
căderea în mâinile vrăjmașului lor. Și, în al trei- 
lea rând, [încercarea de] a fi nimiciți, prin împă- 
rat. 

Apoi, (pentru a arăta) mulțimea de căi și 
mijloace ale lui Dumnezeu: În vremea aceea, 
zice, s-a născut Moisis și era foarte drept (7, 20).  

Dacă împrejurarea de mai înainte a fost 
minunată, când Iosif a fost vândut de către 
frații săi, aici este iarăși o împrejurare, încă și 
mai minunată, în care împăratul a hrănit însăși 
persoana care urma să-i răstoarne domnia, fiind 
el însuși cel care avea să piară. 

Remarcați, în tot acest timp, o reprezenta- 
re simbolică, așa-zicând, a învierii din morți? 
Dar nu este același lucru ca Dumnezeu să facă 

                                           
384 Arată nu numai o coborâre din punct de 

vedere geografic, ci și o pogorâre la cele mai de jos, fie 
prefigurând pogorârea lui Hristos, prin Iacov, fie 
arătând umilirea celor care au păcătuit, adică a fiilor 
acestuia. 
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un lucru și pentru un lucru să ajungă să intre în 
legătură cu scopul omului. Căci aceste lucruri 
erau într-adevăr în legătură cu scopul omului 
[dar nu și Învierea însăși, care era ceva aparte]. 

Și era puternic, zice, în cuvânt și în faptă 
(7, 22): el, care trebuia să fi murit. 

Apoi, din nou arată cât de nerecunoscători 
erau față de binefăcătorul lor. Căci, ca și în 
situația de mai înainte, în care au fost salvați de 
Iosif, maltratat de ei, aici din nou au fost salvați 
de un alt om maltratat [de ei], adică de Moisis. 

Și când a împlinit 40 de ani etc. (7, 23). Căci 
ce dacă nu l-au omorât cu adevărat? Pentru că, 
în intenție, l-au omorât385, așa cum au făcut cei- 
lalți386, în situația anterioară. Acolo, au vândut 
pe unul dintre ei în pământ străin, aici, se în- 
dreaptă dintr-un pământ străin spre un alt pă- 
mânt străin.  

Mai înainte, era cineva [Iosif] care se 
străduia să le aducă mâncare [fraților lui], aici, 
cineva care se străduiește să le dea sfat bun, 
unul căruia, sub [ochii lui] Dumnezeu, omul îi 
era îndatorat pentru viața sa387! Luați aminte 
cum arată (adevărul) acelei spuse a lui Gamaliil: 

                                           
385 Și pe Sfântul Moisis. 
386 Frații lui Iosif. 
387 Face aluzie la episodul uciderii egipteanului 

de către Sfântul Moisis, urmat de încercarea lui de a-i 
sfătui pe cei doi evrei să nu se certe, pe care ei au 
respins-o sub motiv că știu că el l-a omorât pe 
egiptean. Pe cel care le vroia binele, ei l-au denunțat 
către autoritățile egiptene. A se vedea Ieș. 2, 11-15 și F. 
Ap. 7, 23-29. 

Mi se pare chiar că Sfântul Ioan sugerează că cel 
care l-a denunțat pe Moisis era cel căruia acesta i-a 
salvat viața, omorându-l pe egipteanul care îl asuprea. 
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Dacă este de la Dumnezeu, nu o puteți covârși 
(5, 39).  

Vedeți-i pe uneltitorii-împotrivă deve- 
nind chiar autorii salvării pentru cei împotriva 
cărora unelteau, [și] pe popor, uneltind împo- 
triva lui însuși și împotriva sa uneltindu-se de 
către alții și, cu toate acestea, salvat! 

[A venit] foametea și nu i-a exterminat. 
Nici nu a fost aceasta tot [necazul]. Ci au fost 
salvați prin chiar faptele omului [Iosif] pe care 
se așteptau să fie nimicit (prin faptele lor). 

[A fost apoi] o poruncă împărătească, și 
[totuși] nu i-a exterminat. Nici atunci când nu- 
mărul lor a crescut foarte mult, când era mort 
cel pe care ei îl știau388. 

Au încercat să Îl ucidă pe propriul lor 
Mântuitor, dar cu toate acestea nu au avut 
putere să facă aceasta389. 

Vedeți că, prin mijloacele prin care diavo- 
lul încearcă să nimicească făgăduința lui Dum- 
nezeu, prin chiar aceste mijloace ea a fost dusă 
la îndeplinire? 

Și Dumnezeu a grăit astfel etc. (Recapitu- 
lare 5, 6-7).  

Și acest lucru este potrivit să-l spunem 
aici: că Dumnezeu este bogat în căi și mijloace 

                                           
388 Se referă tot la Sfântul Moisis, pe care îl 

credeau mort, când el fugise de la fața lui faraon în 
țara Madiam. 

389 Aici se referă fie tot la Sfântul Moisis, 
salvatorul lor din robia egipteană, pe care au încercat 
să-l omoare în pustie și n-au putut, pentru că l-a 
acoperit slava lui Dumnezeu și l-a scăpat, fie, mai 
degrabă, la încercarea lor de a-L nimici chiar pe 
Hristos, pe Care L-au omorât pe Cruce, dar a treia zi a 
înviat. 
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pentru a ne duce pe noi mai departe390! Căci, 
mai presus de toate, aceasta a arătat bogăția 

                                           
390 Dumnezeu poate oricând să-i mântuiască pe 

Sfinții Lui din toate intrigile și comploturile, din toate 
cursele pe care diavolul, prin uneltele sale, le întinde 
împotriva lor.  

Uneori o face, cum este cazul Sfinților Iosif și 
Moisis, despre care se vorbește aici, într-un mod cu 
totul uluitor pentru rațiunea omenească. Și întâlnim 
multe alte situații asemenea în Viețile Sfinților. 

Alteori însă, nu o face, așa cum a fost cazul chiar 
al Sfântului Ioan Gură de Aur însuși, care, în urma 
uneltirilor, a murit în exil, pentru că…oamenii nu îl 
merită pe Sfântul respectiv.  

Sunt prea egoiști și prea nesimțiți și indiferenți 
față de lucrurile dumnezeiești, așa încât Dumnezeu îl 
primește la El pe cel care e vrednic de odihna dum- 
nezeiască și îi lasă pe ucigași să se „simtă bine” în ura 
lor, până când le vine ceasul.  

Adică pe Sfântul Ioan l-a pus Dumnezeu în rând 
cu Serafimii și cu Heruvimii (după cum i s-a spus cuiva 
în vedenie), iar pe conslujitorii complotiști și pe împă- 
răteasă i-a lăsat să se „bucure” de „victoria” lor pentru 
puțină vreme. 

Să ne amintim că eram în plin veac de aur al 
epocii și al predicii creștine, într-un imperiu ortodox, 
și totuși, cu toate predicile și sfințenia Sfântului Ioan, 
este exilat în urma uneltirilor „fraților episcopi” și ale 
împărătesei. Și că aceiași nu se sinchisesc de cutre- 
murul groaznic și îl exilează și a doua oară. Și că, după 
adormirea sa în exil, a fost iarăși nevoie de un alt 
cutremur, care nu a încetat timp de o lună de zile, care 
să dărâme palatele împărătești, pentru ca împăratul și 
poporul să se simtă și să aducă înapoi, de la Comane, 
Sfintele lui Moaște, să ia iertare și să îi pedepsească pe 
uneltitorii care i-au provocat mucenicia și moartea. 

Adică a trebuit să dea Dumnezeu cu bâta, la 
propriu, pentru că toate predicile și cărțile Sfântului 
Ioan n-au fost, nici pe departe, destul de bune și de 
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resurselor lui Dumnezeu, că poporul s-a în- 
mulțit chiar în nenorocirile sale, [adică] pe când 
era înrobit, pe când era maltratat și se dorea să 
fie exterminat.  

Și aceasta este măreția făgăduinței! 
Căci dacă s-ar fi înmulțit în propria lor 

țară, lucrul nu ar mai fi fost atât de minunat. Și, 
în afară de asta, nici nu au fost puțin timp în 
pământ străin, ci pentru patru sute de ani.  

De aici învățăm o (mare lecție de) filosofie 
(filosifi,an) – căci nu i-au tratat pe ei așa cum 
stăpânii îi folosesc pe sclavi, ci [s-au purtat cu 
ei] ca niște dușmani și tirani – iar el [Moisis] a 
spus mai înainte că ei ar trebui puși cu totul în 
libertate, căci acesta este înțelesul cuvântului: 
Îmi vor sluji (Mie) și se vor întoarce iarăși aici391; 
și fără să fie considerați vinovați. 

Și luați aminte cum, atunci când pare să 
dea dreptate întrucâtva tăierii-împrejur, de fapt 
nu o îngăduie deloc (cf. 7, 8). Din moment ce 
făgăduința a fost înaintea acesteia, iar ea a 
urmat după. Și patriarhii, zice, mișcați de pizmă 
(7, 9). Acolo unde nu produce niciun rău, îi 

                                                                                                 

convingătoare pentru cei care se considerau pe ei înșiși 
credincioși și înțelegători ai voii lui Dumnezeu. 

Dumnezeu are, însă, întotdeauna, resurse bogate 
ca să îi salveze pe cei care sunt ai Lui, oricând, în orice 
epocă și în orice context ar fi! Dar când nu o face este 
fiindcă nu are pentru cine să îi salveze, fiindcă cei din 
jur, contemporanii, sunt nesimțiți și nevrednici de 
oamenii lui Dumnezeu.  

Însă Dumnezeu poate să ridice oricând pe cei ai 
Săi din sărăcie, din mizerie sau din ignorarea celorlalți. 
Și, dacă nu o face, este, în mod paradoxal, spre pedep- 
sirea celor care îi maltratează. 

391 A se vedea Ieș., cap. 7-10. 
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ironizează (cari,zetai). Căci ei se mândreau și cu 
aceasta foarte mult.  

Și arată că Sfinții nu au fost scutiți de 
necazuri, ci în necazurile lor au primit ajutor. Și 
că acești oameni [împotrivitori] au ajutat ei 
înșiși să se ajungă la scopuri, care au dorit să 
stăvilească aceste lucruri392. După cum acestea 
[suferințele] l-au făcut pe Iosif încă și mai slăvit. 
Dacă împăratul nu ar fi dorit să fie omorât 
Moisis, poruncind să fie uciși pruncii, dacă nu 
ar fi poruncit, aceasta nu s-ar fi întâmplat393. 
După cum și acel evreu394 l-a dus pe Moisis în 
exil, încât acesta a putut să aibă vedenia și să 
devină vrednic395. 

Așadar, astfel, pe cel vândut ca rob, El îl 
face să împărățească, ca un stăpân, acolo unde 
se credea că este rob. La fel face și Hristos în 
moartea Sa: dovedește puterea Sa. [Căci] la fel 
împărățește El, ca Stăpân, acolo unde ei L-au 
vândut pe El. 

Și i-a dat lui har și înțelepciune etc. (7, 10). 
Aceasta nu a fost numai prin cinstire, ci ca să 

                                           
392 Care erau după voia lui Dumnezeu. 
393 Ca Moisis să ajungă ceea ce a ajuns. 
394 Care l-a acuzat de crimă. Și a făcut aceasta din 

invidie multă. Pentru că, în loc să se gândească: iată 
un frate al nostru, care a crescut și este la mare cinste 
în casa lui faraon, în loc de a se preface că nu ne mai 
cunoaște, el vine la noi și vrea să ne ajute, acela se duce 
și îl pârăște la faraon că l-a omorât pe asupritorul lor. 
Pentru că invidia nu vede nici măcar binele care i se 
face. Ci singurul lucru pe care îl gândește este: De ce n-
am eu ceea ce are acela? Sau: Cu ce e acela mai bun 
decât mine, de i-a dat lui Dumnezeu har mult și cinste, 
și eu nu am la fel? 

395 De lucrurile încredințate lui de Dumnezeu. 
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aibă încredere în propria sa putere. Și l-a făcut 
conducător peste Egipt și peste toată casa lui. Și 
a venit foamete etc. (7, 10-11). Din cauza foame- 
tei acesteia face el aceste pregătiri. 

Cu șaptezeci și cinci de suflete, zice, Iacov 
s-a pogorât în Egipt și a murit, el și părinții 
noștri, și au fost purtați în Sihem și au fost așe- 
zați în mormântul pe care Avraam l-a cumpărat 
cu preț de argint de la fiii lui Emor, tatăl lui 
Sihem (7, 14-16). Arată [astfel] că nu erau stă- 
pâni [peste pământ] nici măcar cât să aibă un 
loc de înmormântare. 

Dar când vremea făgăduinței s-a apropiat, 
pentru care s-a jurat Dumnezeu lui Avraam, 
poporul a crescut și s-a înmulțit în Egipt, până 
când s-a ridicat un alt împărat, care nu știa de 
Iosif (7, 17-18). 

Luați aminte că El nu i-a înmulțit pe ei în 
timpul celor 400 de ani, ci numai atunci când s-
a apropiat sfârșitul [acestei perioade]. Și totuși, 
deja petrecuseră 400 de ani, dacă nu mai mult, 
în Egipt. Dar acesta este lucrul minunat aici. 

 
Acesta s-a purtat viclean cu neamul nostru, 

și i-a asuprit pe părinții noștri, ca să-și lepede 
pruncii lor, și să nu mai trăiască până în sfârșit 
(7, 19). 

 
S-a purtat viclean: țintește [să arate] 

neplăcerea lor de a fi exterminați fără perdea: 
ca să-și lepede pruncii lor, zice.  

 
În vremea aceea, s-a născut Moisis și era 

foarte drept (7, 20).  
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Aceasta este minunea, că cel care trebuie 
să fie protectorul lor se naște nici înainte și nici 
după aceste lucruri, ci chiar în mijlocul furtunii. 

 
Și a fost hrănit trei luni în casa tatălui său 

(7, 20).  
 
Dar când ajutorul omului s-a deznădăjduit 

de el și l-au lepădat, atunci bunăvoirea lui 
Dumnezeu a strălucit în mod evident: 

 
Și când a fost lepădat, fiica faraonului l-a 

luat și l-a hrănit pe el ca [să fie] propriul ei fiu (7, 
21).  

 
Niciun cuvânt despre templu, niciun cu- 

vânt despre jertfă, pe când se întâmplă toate 
aceste lucruri providențiale.  

Iar el a fost hrănit într-o casă păgână: 
 
Iar Moisis a fost învățat în toată înțelep- 

ciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în 
fapte (7, 22)396.  

                                           
396 Dumnezeu a îngăduit aceasta, ca el să cu- 

noască toată slava și toate învățăturile egiptene – 
egiptenii fiind considerați poporul cel mai civilizat și 
mai evoluat spiritual/ religios de pe pământ, toți marii 
filosofi făcând aici stagii importante – ca să nu se 
considere, apoi, că  le-a lepădat din neștiință. Ci Sfân- 
tul Moisis, crescând ca un fiu de împărat și ca un 
filosof, a cunoscut în inima lui că aceste învățături nu 
sunt nimic înaintea lui Dumnezeu și a schimbat fără 
regrete palatele împărătești pe pustiul Madiam, unde a 
trăit apoi 40 de ani ca păstor.  

Ca și Sfântul Avraam, nu în necunoștință de 
cauză a renunțat Sfântul Moisis la casa, țara și cele pe 
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S-a antrenat atât în ceea ce privește disci- 

plina397, cât și în literatură/ cunoașterea cărți- 
lor.  

Și când a împlinit 40 de ani etc. (7, 23). A 
fost 40 de ani acolo și nu s-a aflat de tăierea lui 
împrejur. Luați aminte cum, fiind în siguranță, 
atât el cât și Iosif au trecut cu vederea propriile 
lor interese, pentru ca să-i mântuiască pe alții:  

 
Și când a împlinit 40 de ani, i-a venit în 

inima lui398 să-i cerceteze pe frații săi, fiii lui 
Israil. Și văzându-l pe unul din ei că suferă 
strâmbătate, l-a apărat pe el și l-a răzbunat pe 
cel oprimat și l-a omorât pe egiptean. Căci a 
presupus că frații săi au înțeles cum Dumnezeu 
îi va izbăvi pe ei prin mâna sa, dar ei n-au înțeles 
(7, 23-25). 

                                                                                                 

care le avusese mai înainte, la toată cinstea și înțelep- 
ciunea egiptenilor, ci dimpotrivă, cunoscându-le foarte 
bine și putând ajunge ușor împărat peste Egipt sau 
mare preot păgân.  

Dar Dumnezeu a vrut să-l facă mai mare și mai 
înțelept decât acestea. Și l-a făcut după ce a dovedit că 
nu și-a lipit inima de bogăția și slava Egiptului și după 
40 de ani de viață sihăstrească, în care și-a pus nădej- 
dea numai în Dumnezeu. 

Așadar, atât Avraam, cât și Moisis, au ascultat de 
glasul lui Dumnezeu nu din cauză că ar fi fost niște 
revoltați social, niște nemulțumiți că nu ar fi avut 
destule privilegii, niște răsculați sau conducători de 
răscoală, niște neînvățați sau neștiutori în filosofia și 
practicile lumești. Mai târziu, Hristos Își va alege 
pescari pentru a-I fi Ucenici, dar aceștia nu erau nici 
săraci, nici neinstruiți în toată înțelepciunea lumii.  

397 Antrenamentul fizic, disciplina militară. 
398 Cu sensul: Dumnezeu a pus în inima lui. 
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Vedeți cum, până aici [Sfântul Ștefan] nu 
este ofensator la adresa lor. Cum ei l-au ascultat 
în timp ce spunea toate acestea. Iar fața lui, 
citim, era ca o față de Înger (6, 15).  

Căci a presupus etc (7, 25). Și totuși prin 
fapte a fost arătată lupta/ biruința lui. De ce 
[mare] înțelepciune era nevoie aici399? Și, cu 
toate acestea, ei n-au înțeles.  

 
Și a doua zi el s-a arătat lor, în timp ce se 

băteau, și vroia să-i împace pe ei, zicând: Băr- 
baților, sunteți frați! De ce vă faceți rău unul 
altuia? (7, 25-26). 

 
Vedeți cu câtă blândețe le vorbește lor? 

Cel care și-a arătat mânia când a fost nedrep- 
tățit altul, își arată blândețea când e vorba de 
sine însuși:  

Dar cel care făcea nedreptate aproapelui 
său l-a alungat pe el, zicând: Cine te-a făcut pe 
tine conducător și judecător peste noi? Vrei să 
mă omori și pe mine, așa cum ai făcut egiptea- 
nului ieri? (7, 27-28). 

                                           
399 Pentru că era evident că unul din neamul lor 

ajunsese foarte sus și niște oameni cu capul pe umeri 
ar fi nădăjduit imediat la sprijin din partea celui care le 
demonstrase că lupta de partea lor și că nu își uitase 
originile și poporul.  

Numai că în aceștia vorbea invidia mai mult 
decât dorința de a se elibera de cumplitele bătăi și asu- 
priri ale egiptenilor.  

De aceea și Dumnezeu i-a mai lăsat încă 40 de 
ani să sufere, cât timp a fost Sfântul Moisis în țara 
Madiam. Și apoi, pentru că tot răi și înverșunați au 
rămas, au mai pribegit încă 40 de ani în pustiu și și-au 
lăsat acolo oasele. 
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Luați aminte că sunt exact aceleași cuvinte 
pe care I le-au spus lui Hristos: Cine Te-a făcut 
pe Tine conducător și judecător peste noi? Atât 
de mult era în obiceiul evreilor să-i nedrep- 
tățească pe binefăcătorii lor, chiar în timp ce 
primeau binefacerile400! Și iarăși, remarcați tică- 
loșia abjectă: așa cum ai făcut egipteanului ieri. 

 
Atunci a fugit Moisis, la cuvântul acesta, și 

era străin în pământul Madiam, unde a născut 
doi fii (7, 29). 

 
Dar nici această fugă nu a stins planul pro- 

videnței, după cum nu a făcut-o nici moartea 
(lui Hristos).  

 
Și după ce s-au împlinit 40 de ani, s-a arăta 

lui în pustiul muntelui Sinai un Înger al Dom- 
nului în para focului, în rug (7, 30). 

 
Vedeți că nu a fost împiedicat [planul lui 

Dumnezeu] din cauza trecerii timpului?  
Căci pe când [Moisis] era în exil, pe când 

era un străin, după ce petrecuse multă vreme 
într-un pământ străin, încât avea și doi fii, când 

                                           
400 Nu era numai în obiceiul evreilor, ci este, în 

mod obișnuit, în obiceiul invidiei satanice care se ino- 
culează acolo unde ar trebui să fie dreapta credință.  

Pentru că diavolii nu suportă să fie răspândită 
adevărata evlavie, de aceea îi îndeamnă pe oameni să 
se împotrivească cu invidie multă, prostie și sălbăticie 
celor care îi învață de bine și le vor binele.  

Dracii îi fac tocmai pe Sfinți, întotdeauna, să 
pară cei mai mari dușmani ai oamenilor, ai celor din 
jurul lor. În timp ce ipocriții, nesimțiții și invidioșii 
sunt considerați „băieți buni” și „simpatici”. 
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nu se mai aștepta să se mai întoarcă, atunci i-a 
apărut lui Îngerul401. Îl numește Înger pe Fiul lui 
Dumnezeu, după cum Îl numește pe El și om.  

Iar El Se arată în pustiu, nu în templu. 
Vedeți cum se întâmplă multe minuni și 

nici vorbă de templu, nici vorbă de jertfă. 
Iar acolo [a fost aceasta] nu numai în 

pustiu, ci în rug. 
 
Când a văzut Moisis, s-a minunat de vedere 

și, apropiindu-se ca să ia aminte, s-a făcut glasul 
lui Dumnezeu către el (7, 31). 

Da, a fost găsit vrednic și de glas: 
Eu sunt Dumnezeul părinților, Dumnezeul 

lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul 
lui Iacov (7, 32). 

                                           
401 Sfântul Moisis ieșise din îndemnul lui Dum- 

nezeu, simțit în inima lui, în mod duhovnicesc, ca să-și 
ajute poporul. Dar, atunci când, din cauza nerecunoș- 
tinței și a invidiei celor de un neam și de o credință cu 
el, a trebuit să fugă într-o altă țară, schimbând traiul 
său bun de până atunci, la curțile faraonului, pentru o 
viață cu mult mai aspră, în ținuturi mai mult pustii, el 
nu L-a învinuit pe Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat. 

Atunci când îl omorâse pe egiptean, n-a făcut-o 
din nesocotință sau din impulsivitate, nu din cauza 
tinereții sau a proastei creșteri (nu era cazul), ci din 
cauza râvnei pentru dreptate. Iar când a fost respins și 
batjocorit de ai săi, nu s-a revoltat împotriva lui Dum- 
nezeu, ci a acceptat ceea ce El a lăsat să se întâmple. 

A primit cu inimă mare nefericirea și nedrep- 
tatea groaznică ce l-a lovit, ca și Sfântul Iosif, înaintea 
lui. De aceea Dumnezeu nu l-a părăsit și l-a cercetat 
din nou, după multă vreme. Ceea ce reprezintă o para- 
digmă pentru experiența ascetică ortodoxă, în care 
Dumnezeu îi încearcă îndelung pe nevoitorii Săi. 
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Iată cum El arată că nu este nimeni altul 
decât Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui 
Isaac și Dumnezeul lui Iacov, El, Îngerul marelui 
sfat (Is. 9, 5 LXX). 

Acum spune ce mare bunătate iubitoare 
arată Dumnezeu aici. 

 
Și tremurând Moisis, nu cuteza să priveas- 

că. Și Domnul i-a zis: Scoate-ți încălțămintea din 
picioarele tale, căci locul în care stai este pământ 
sfânt (7, 32-33). 

 
Niciun cuvânt despre templu402, iar locul 

este sfânt prin arătarea și lucrarea lui Hristos. 
Acesta este cu mult mai minunat decât locul 
care este în Sfânta sfintelor [din templu], căci 
acolo nu se spune nicăieri că ar fi apărut Dum- 
nezeu în acest fel, nici că Moisis ar fi tremurat 
[vreodată acolo] în acest fel. 

Și apoi este măreția purtării Lui de grijă 
pline de duioșie: 

 
Văzând am văzut chinuirea poporului Meu, 

care este în Egipt, și am auzit geamătul lor și M-

                                           
402 Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra 

acestui lucru, pentru că evreii pe care îi mustra Sfântul 
Ștefan legau sfințenia lui Dumnezeu de un lăcaș sau de 
lăcașurile de cult și de jertfele pe care le aduceau ei. Cu 
alte cuvinte, considerau că pot să tragă la ei sfințenia 
lui Dumnezeu cu forța, doar zidind temple și înjun- 
ghiind berbeci și țapi. 

Însă Sfântul Ioan Gură de Aur spune, în mod 
repetat, că sfințenia nu stă în ziduri. Zidurile, oricât de 
frumoase și de glorioase, le dărâmă Dumnezeu într-o 
clipită atunci când oamenii nu Îl mai văd și nu Îl mai 
caută pe El din pricina acestora. 
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am pogorât să-i eliberez. Și acum vino să te 
trimit în Egipt! (7, 34). 

 
Luați aminte cum [Sfântul Ștefan] arată că 

atât prin blândețe, cât și prin pedepse, dar și 
prin minuni, Dumnezeu îi trăgea pe ei la El: dar 
ei erau încă aceiași.  

Însă au înțeles403 că Dumnezeu este pretu- 
tindeni [, nu doar în templu]. 

Auzind aceste lucruri, să zburăm și noi 
către El în suferințele noastre.  

Și geamătul lor, zice El, Eu l-am auzit. Nu 
numai din cauza nenorocirilor lor.  

Dar dacă cineva ar întreba: de ce a îngăduit 
El ca să fie maltratați acolo? De ce? În primul 
rând, pentru că, pentru orice om drept, 
chinurile sunt cauzele răsplătirilor sale. Și, în al 
doilea rând, pentru ce i-a chinuit: a fost pentru 
a-Și arăta puterea, că poate (să facă toate) și nu 
numai aceasta, ci și că poate să îi disciplineze. 

Luați aminte, de fapt, că atunci când erau 
în pustie404, s-au uns cu grăsime, s-au îngrășat, 

                                           
403 Din predica Sfântului Ștefan. Adică au înțeles 

ceea ce dorea acesta să le spună. Însă faptul că au 
înțeles nu i-a făcut mai buni, ci dimpotrivă, răzbună- 
tori, pentru că se năruia părerea lor bună despre ei 
înșiși, care credeau că-L țin pe Dumnezeu prizonier în 
templu, prin jertfele pe care le aduceau ei. Iar Dum- 
nezeu le-a făcut praf și templul și părerea de sine, așa 
cum face și cu noi când ne mândrim ce Biserici și 
Mănăstiri și ce slujbe frumoase avem noi, și uităm că 
trebuie să clădim mai întâi relația interioară cu Dum- 
nezeu, care se face pe baza cunoașterii profunde și 
vaste a teologiei Sale și a experiențelor duhovnicești 
sfințitoare. 

404 Când au scăpat din robia egipteană. 
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s-au lățit și au lovit (cf. Deut. 32, 15). Și oriunde 
și întotdeauna viața ușoară a fost un rău. 

De aceea, de la început, El i-a zis lui 
Adam: În sudoarea feței tale vei mânca pâinea ta 
(Fac. 3, 19). 

De asemenea, trebuia ca, venind la odihnă 
după multă suferință, să mulțumească lui Dum- 
nezeu. Fiindcă suferința este un mare bine.  

Căci ascultă-l pe Profet zicând: Bine-mi 
este mie că m-ai smerit (Ps. 118, 71, LXX). Dar 
dacă suferința poate fi un bine pentru bărbații 
mari și minunați, cu atât mai mult pentru noi. 
Și, dacă doriți, să privim la natura suferinței, așa 
cum este în ea însăși! Să zicem că ar fi niște 
persoane care se bucură peste măsură și se 
veselesc, irosindu-și vremea pe distracții: ce 
este mai indecent și mai lipsit de judecată decât 
aceasta? 

Să zicem că este cineva care se îndu- 
rerează și este abătut: ce poate fi mai înțelept/ 
filosofic decât aceasta?  

Căci citim că mai bine este să te duci în 
casa plângerii decât în casa râsului (Eccl. 7, 
2)405. Dar, cel mai probabil, nu vă place această 
zicere [a Scripturii]  și încercați să o ocoliți. 

Totuși, haideți să vedem ce fel de om era 
Adam în Rai și în ce fel a fost după aceea. Și ce 
fel de om a fost Cain înainte [de a păcătui] și 
cum a fost după aceea. 

Sufletul nu poate să stea la un loc, ci, ca 
purtat de un curent vijelios, este luat și dus de 
plăcere, neavând statornicie: ușor în a face măr- 
turisiri, repede în a făgădui, toate gândurile îi 

                                           
405 E mai bine să te duci în casa în care oamenii 

plâng și jelesc decât în casa în care oamenii râd. 
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sunt într-o neîncetată vălmășie, râzând când nu 
trebuie, veselindu-se fără motiv, vorbind fără 
judecată ca o moară stricată406. 

Dar de ce să vorbim despre alții? Haideți 
să-l luăm în discuție pe unul dintre Sfinți și să 
vedem cum era, pe când se afla în desfătare, și 
iarăși [cum era] pe când [se afla] în restriște.  

Să ne uităm la David însuși? Când era în 
desfătare și în veselie, datorită multelor sale 
cuceriri/ prăzi, datorită biruinței sale, datorită 
cununilor sale, din cauza modului său de viață 
strălucit, a slăbit credința sa [și] vedeți ce fel de 
lucruri a spus și a făcut: Căci am zis întru 
îndestularea mea, spune el: nu voi fi clătinat în 
veac (Ps. 29, 7, LXX). 

Dar când a ajuns să fie în suferință, ascul- 
tați ce zice: Și chiar dacă [Dumnezeu] îmi va 
spune mie: „Nu am binevoit întru tine”, iată, eu 
sunt aici, să facă mie după binele [care este] în 
ochii [înaintea ochilor] Lui (II Sam. 15, 26). 

Ce poate fi cu adevărat mai înțelept/ mai 
filosofic decât aceste cuvinte? Orice este după 
plăcerea lui Dumnezeu, zice el [, cu alte cuvin- 
te,] așa să fie! Și iarăși i-a zis lui Saul: Dacă 
Domnul te stârnește/ te întărâtă pe tine împo- 
triva mea, să fie binemirositoare jertfa ta! (I 
Sam. 26, 19).  

Și apoi iarăși, fiind în durere, i-a cruțat 
până și pe vrăjmașii săi, dar după aceea nici 
măcar pe prieteni, nici măcar pe cei care nu îi 
făcuseră niciun rău. 

                                           
406 Am tradus aproximativ. În text: „idle clatter 

of unmeaning talk/ zăngănit în gol al vorbirii fără 
sens”. 
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Și iarăși, Iacov, când era în suferință, a zis: 
Dacă Domnul îmi va da mie pâine să mănânc și 
veșmânt să mă îmbrac (Fac. 28, 20). Și, de 
asemenea, fiul lui Noe mai înainte, [era temător 
de Dumnezeu,] dar când nu s-a mai temut pen- 
tru viața sa, cunoașteți ce stricat a devenit (cf. 
Fac. 9, 22).  

Ezechias, de asemenea, pe când era în 
suferință, vedeți ce lucruri a făcut pentru a se 
elibera. Dar când era în desfătare, a căzut din 
cauza semeției inimii lui (cf. II Împ. 19, 20). 

Căci, zice Scriptura: Când ai mâncat și ai 
băut și ești sătul, ia aminte la tine însuți! (Deut. 
6, 11-12). Căci stâlpul bogăției este periculos, ca 
și când [te-ai afla] pe buza unei prăpăstii. Ia 
aminte, zice, la tine însuți! 

Când israeliții erau în suferință, cu atât 
mai mult s-a înmulțit numărul lor, dar când El 
i-a lăsat după capul lor, atunci cu toții au ajuns 
la ruină. 

Și de ce să vorbim despre pilde de la cei 
vechi? Chiar în vremurile noastre, să vedem, nu 
este cazul [să lăsăm deoparte cele ce se petrec 
acum], dacă vreți, atunci când cei mai mulți 
sunt într-o situație bună, devin îngâmfați, duș- 
mănoși pe toată lumea, pătimași, atâta timp cât 
se simt puternici. 

Dar dacă nu mai au putere, devin blânzi, 
umili [și se comportă] ca niște ființe umane, 
[pentru că] revin la conștientizarea firii lor. 

De aceea, Scriptura spune: Pentru aceasta 
i-a prins pe ei mândria, [și] s-au îmbrăcat cu 
nedreptatea și cu necuviința lor (Ps. 72, 6, LXX). 

Am vorbit deci despre aceste lucruri și 
anume că nu trebuie să facem din orice lucru 
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motiv de veselie. Atunci, cum spune Pavel: Bu- 
curați-vă pururea (Filip. 4, 4)? 

Nu spune simplu: Bucurați-vă, ci adaugă: 
întru Domnul. 

Aceasta este bucuria cea mai mare, cea cu 
care Apostolii s-au bucurat întru toate. Bucuria 
pentru care temnițele și biciuirile și prigonirile 
și purtările rele407 și toate lucrurile dureroase 
reprezintă izvorul și rădăcina și prilejul [de bu- 
curie]. De la care se ajunge, de asemenea, la un 
sfârșit fericit. 

Dar cele ale lumii, dimpotrivă, încep cu 
îndulciri și se termină în amărăciuni. 

Deci nu vă interzic să vă bucurați întru 
Domnul, nu, [ci, dimpotrivă,] vă îndemn stă- 
ruitor la aceasta!  

Apostolii au fost biciuiți și s-au bucurat, au 
fost înlănțuiți și au adus mulțumire [lui Dum- 
nezeu], au fost bătuți cu pietre și au propovă- 
duit. 

Aceasta este bucuria pe care și eu doresc 
să o am, căci nu se naște din nimic din cele 
trupești, ci din cele duhovnicești. Fiindcă nu 
este cu putință, pentru cel care se bucură după 
chipul lumii, să se bucure și în chip dumne- 
zeiesc. Căci oricine se bucură după chipul lumii 
își are bucuria sa în bogății, în desfătări/ lux, în 
cinste, în putere, în aroganță. Dar cel ce se 
bucură după mintea lui Dumnezeu, [acela] își 
are bucuria sa în necinstea pe care o primește 
de dragul lui Dumnezeu, în sărăcie, în strâm- 
torare, în postire, în smerenia minții. 

                                           
407 La adresa lor. 
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Vedeți cât de diferite sunt temeliile408? A fi 
aici fără bucurie înseamnă a fi și fără mâhnire, 
iar a fi fără mâhnire înseamnă și a fi fără desfă- 
tare. 

Și, cu adevărat, acestea sunt lucrurile care 
produc adevărata bucurie, fiindcă celelalte au 
numai numele bucuriei, dar toate înseamnă nu- 
mai durere.  

Câtă nefericire îndură omul mândru! Cum 
este el lepădat în [chiar] mijlocul mândriei sale, 
atrăgând asupra sa nenumărate jigniri, multă 
ură, mare dușmănie, ciudă/ pică peste măsură, 
[făcându-i] pe mulți [să-l privească] cu un ochi 
rău. 

Dacă este să fie jignit de către oameni mai 
puternici, suferă, iar dacă nu poate să se opună 
tuturor, se simte umilit. 

În vreme ce omul smerit trăiește în multă 
bucurie. Nu așteaptă cinstire de la nimeni: dacă 
primește cinste, este mulțumit409, iar dacă nu, 
nu este îndurerat410.  

                                           
408 Celor două moduri de a te bucura. 
409 Nu așteaptă cinstire în sensul că nu face 

lucrurile pentru cinstea care i s-ar putea acorda, nu că 
ar respinge cinstirea care i s-ar acorda din multă iubire 
și înțelegere. 

Sfinții au fugit, unii dintre ei, de cinste, atunci 
când li se dădea pentru minuni sau pentru ceea ce 
iradia din ei în afară, pentru fapte exterioare, iar nu 
pentru că era înțeleasă profund sfințenia vieții lor. 

Alții nu au fugit de cinste, uitându-se la binele 
pe care puteau să-l facă celorlalți și trecând peste slava 
deșartă. 

410 Nu este îndurerat pentru sine însuși. Dar 
poate fi îndurerat pentru cei care nu-l cinstesc din 
invidie sau din nerecunoștință. 
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Privește cu mulțumire faptul că este 
cinstit. Dar, mai presus de toate, nimeni nu îl 
poate necinsti. Căci a fi cinstit, deși nu cauți 
cinstea – mare trebuie să fie bucuria acestui 
lucru. Dar în celălalt, este tocmai invers: caută 
cinstea și nu este cinstit411. Iar desfătarea pe care 
o aduce cinstea nu este aceeași pentru cel care 
o caută, așa cum este pentru cel care nu o 
caută.  

Primul, oricât de multă ar primi, con- 
sideră că nu a primit nimic. Celălalt, deși îi dai 
atât de puțină [cinste], o primește ca și cum ar 
fi primit deja toată cinstea. 

Și iarăși, cel ce trăiește în belșug și huzur, 
are nenumărate griji și probleme și chiar dacă 
banii ar curge la el întotdeauna cu mare ușu- 
rință și ca din toate izvoarele, totuși se teme de 
relele care decurg din viața luxoasă și de incer- 
titudinea viitorului. 

Dar celălalt este întotdeauna în siguranță 
și în bucurie, obișnuindu-se cu mâncarea pu- 
țină. Căci nu se plânge pe sine pentru că nu ia 
parte la mese îmbelșugate, în timp ce se desfă- 
tează cu netemerea de incertitudinea viitorului. 

Dar relele provenind dintr-o viață îmbel- 
șugată, cât de multe și de mari sunt, nimeni nu 
poate să nu știe. Totuși, este de trebuință să le 
pomenim acum. Îndoit [este] războiul, atât în 
                                           

411 Pentru că toate pe care le face, le face tocmai 
cu scopul de a fi lăudat și bine-văzut de către alții. 
Însă, atunci când faci lucruri numai din slavă deșartă, 
faci, de fapt, lucruri puține și mediocre, pentru că nu 
pui suflet în ele și nu îți verși sângele și sudoarea ca să 
le faci. Și acest lucru este observabil de către ceilalți. Și 
de aceea spune Sfântul Ioan: caută cinstea și totuși nu 
e cinstit de oameni. 
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trup, cât și în suflet. Îndoită este furtuna. Îndoi- 
te sunt bolile; și nu numai în acest sens, ci și 
pentru că ambele sunt de nevindecat și aduc cu 
ele mari nenorociri.  

Nu este astfel neîndestularea412, ci aici 
îndoită este sănătatea, îndoite sunt binefacerile. 
Somn sănătos, citim, este în mâncarea cu măsu- 
ră (Înț. lui Iis. Sir. 31, 20). Căci, pretutindeni, 
ceea ce păstrează măsura este plăcut, iar ceea ce 
trece peste măsură încetează să mai placă. 

Căci spuneți acum: puneți o grămadă de 
vreascuri peste o scânteie și nu veți vedea nicio- 
dată focul scânteind, ci [doar] mult fum înecă- 
cios. [Iar] pe un om puternic și mare puneți o 
sarcină care îi întrece puterile și îl veți vedea 
doborât, zăcând la pământ alături de sarcina sa.  

[Sau] încarcă prea multă marfă pe vasul 
tău și te-ai asigurat de naufragiu. 

La fel este și aici. Căci, ca și în cazul 
navelor supraîncărcate, mare este freamătul 
corăbierilor, al căpitanului, al cârmaciului și al 
pasagerilor, atunci când trebuie să lepede în 
mare lucrurile de pe punte și pe cele de dede- 
subt. 

La fel și aici: cu suișurile lor dătătoare de 
greață și coborârile lor care provoacă dureri de 
stomac, ei își macină trupurile și se distrug pe ei 
înșiși. 

Și ceea ce este mai rușinos decât toate, 
gura este făcută să fie unealta lucrurilor josnice 
și ea devine mădularul cel mai rușinos. Dar 
dacă neplăcerea este atât de mare pentru gură, 
gândiți-vă ce poate fi în suflet. 

                                           
412 De mâncare. 
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Căci, într-adevăr, acolo este toată pâcla, 
toată furtuna, tot întunericul, mare vâjâială a 
gândurilor413, fiind atât de înghesuit și zdrobit, 
sufletul însuși țipând din cauza suferinței la 
care este supus: toate (mădularele și afectele) 
plângându-se una alteia, cerând, rugându-se ca 
murdăria să fie descărcată undeva [afară din 
om]. 

Și după ce este aruncată, tulburarea nu a 
ajuns încă la final, ci apoi vin febra și bolile. 

Și cum se face, zici tu, că cineva poate să-i 
vadă pe acești trăitori în belșug, într-o situație 
plăcută, călărind pe cai? Ce vorbire fără sens este 
aceasta, zici tu, să ne spui despre boli?  

Eu [sunt] cel bolnav, eu cel chinuit, eu cel 
scârbavnic/ dezgustător414, din moment ce nu 
am nimic să mănânc. 

Vai de mine! Căci cineva s-ar putea plânge 
cu aceste cuvinte.  

Dar [, atunci,] cei care suferă de gută, 
oamenii care sunt duși cu targa, oamenii care 
sunt înfășurați cu bandaje, din ce clasă de oa- 

                                           
413 Sfântul Ioan Gură de Aur amintește de foarte 

multe ori de neorânduiala gândurilor, ceea ce ne 
trimite la disciplina isihastă, pentru că din această 
neorânduială izvorăște toată neașezarea sufletească și 
trupească a omului. Adică toate patimile și păcatele. 

Chiar dacă nu spune în mod explicit, este însă 
foarte evident că atenția la gânduri și împotrivirea față 
de ele prin rugăciune reprezinta un standard duhov- 
nicesc isihast pe care Sfântul Ioan îl cerea de la păsto- 
riții săi. 

414 Pentru cei bogați, din cauza sărăciei mele. 
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meni, vă întreb, îi vedem pe aceștia [ca făcând 
parte]415?  

Și, într-adevăr, nu ar fi fost că le-ar consi- 
dera o insultă și ar judeca cuvintele mele ca 
ocară, dacă mai înainte m-aș fi adresat lor chiar 
cu numele. 

Dar sunt unii dintre ei care sunt și sănătoși. 
Pentru că, mai degrabă, se predau pe ei înșiși 
nu vieții îmbelșugate, ci și muncilor [de tot fe- 
lul]. Altfel, arătați-mi un om care nu face nimic 
altceva decât să se îngrașe [și care să fie] liber 
de durere, în vreme ce zace acolo [de lene], fără 
niciun gând de neliniște! Căci chiar dacă s-ar 
aduna o mulțime nenumărată de doctori, nu ar 
putea să îl tămăduiască de bolile lui. 

[Viața în lux și fără griji] nu este în natura 
lucrurilor416. 

Căci vă voi ține un discurs medical. Dintre 
materiile care ajung în pântece, nu toate devin 
hrană. Căci chiar în ceea ce privește mâncarea 
însăși, nu toată este nutritivă, ci o parte din ea, 
în procesul de digestie, se transformă în scaun, 
iar o parte se transformă în hrană. 

Dacă deci, în procesul de digestie, toate 
lucrurile decurg bine, acesta este rezultatul și 
fiecare lucru este la locul său. Partea folositoare 
și sănătoasă merge ea însăși la locul său, în timp 

                                           
415 Cu alte cuvinte: dacă tu consideri sărăcia o 

boală, atunci, pe cei cu adevărat bolnavi, în ce cate- 
gorie îi mai socotești? 

416 Deși televiziunile noastre ne „predică” zi de zi 
tocmai contrariul, aducându-ne în față numai perso- 
naje obscure și suspecte, care se fălesc în direct, până 
peste poate, cu averile lor, deși nu știi din ce sunt făcu- 
te aceste averi și nimeni nu îi ia la întrebări. 

356



 

 

ce aceea care este în plus și nefolositoare se 
strânge și iese afară.  

Dar dacă [mâncarea] este într-o cantitate 
prea mare, atunci chiar și partea nutritivă de- 
vine nocivă. Și, ca să vorbim prin exemple, 
pentru ca înțelesul meu să devină clar pentru 
voi: în grâu, o parte este făină, o parte griș și o 
parte tărâțe. Acum, dacă moara poate măcina 
(ceea ce este pus în ea), ea desparte toate 
acestea. Dar dacă pui prea mult, toate acestea 
se amestecă.  

De asemenea vinul, dacă trece prin pro- 
cesul cuvenit de formare și sub influența care 
trebuie a anotimpurilor, atunci, deși la început 
toate sunt amestecate, apoi repede o parte se 
transformă în drojdie, o altă parte se ridică în 
spumă, iar altă parte rămâne pentru bucuria 
celor care o folosesc și aceasta este partea cea 
bună, și nu se va mai schimba ușor sau transfor- 
ma. 

Dar ceea ce noi numim hrană nu este nici 
vin, nici drojdie, atunci când ele sunt ameste- 
cate. 

Același lucru se poate observa în râu, 
atunci când apele sale se revarsă învolburate. 
Atunci vedem peștii plutind deasupra, morți, cu 
ochii orbiți de mâl noroios.  

La fel este și cu noi. Căci atunci când lăco- 
mia, ca un potop de apă, a înecat părțile 
interioare, pune totul într-un vârtej și face ca 
rațiunile (logismoi.), sănătoase până atunci și 
trăind într-un element curat, să plutească în 
derivă la suprafață, fără viață. 

Din moment ce, prin aceste exemple, am 
arătat cât de mare este vătămarea, să încetăm 
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să-i mai considerăm pe acești oameni „fericiți” 
pentru aceasta pentru care ar trebui să-i soco- 
tim nenorociți417, și [să încetăm] să ne plângem 
pe noi pentru aceasta pentru care ar trebui să 
ne considerăm fericiți418 și să primim ceea ce ne 
este de ajuns cu o minte mulțumitoare.  

Sau nu auziți nici măcar ceea ce vă spun 
doctorii, că strâmtorarea este mama sănătății? 
Dar ceea ce vreau să spun este că aceasta nu 
este numai mama sănătății trupești, ci și a 
sănătății sufletești.  

Acest lucru îl strigă cu putere Pavel, cel ce 
este cu adevărat doctor, atunci când spune: 
Având hrană și îmbrăcăminte, să fim cu acestea 
îndestulați (I Tim. 6, 8). 

De aceea, să facem precum el ne porun- 
cește, pentru ca, fiind în deplină sănătate, să 
săvârșim lucrul pe care trebuie să-l facem, întru 
Hristos Iisus, Domnul nostru, împreună cu 
Care Tatălui și Duhului Sfânt fie slava, stăpâni- 
rea, cinstea, acum și pururea, în lumea fără de 
sfârșit. Amin. 

 
 

  

                                           
417 Pentru îmbelșugarea lor. 
418 Pentru modestia traiului nostru. 
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Omilia XVII 
 
 

Pe acest Moisis, pe care l-au tăgăduit, 
zicând: „Cine te-a pus pe tine stăpân și 
judecător peste noi?”, pe acesta Dumnezeu 
l-a trimis stăpân și izbăvitor prin mâna 
Îngerului care i s-a arătat în rug (7, 35). 

 
Acesta este un lucru foarte potrivit pentru 

problema în cauză. Acest Moisis, zice. Acesta, 
omul care a fost în pericol să-și piardă viața, 
omul care a fost disprețuit de către ei.  

Acesta, omul pe care l-au lepădat, pe 
același acesta, Dumnezeu ridicându-l, l-a trimis 
la ei. Pe care l-au tăgăduit, zicând: „Cine te-a pus 
pe tine stăpân?”, la fel după cum ei înșiși (ascul- 
tătorii [predicii Sfântului Ștefan]) au zis: Nu 
avem împărat decât pe Cezarul (In. 19, 15). 

Aici arată, de asemenea, că ceea ce s-a 
făcut, s-a făcut de către Hristos. Pe acesta 
Dumnezeu l-a trimis prin mâna Îngerului, care i-
s spus lui: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam etc (7, 
32). 

Acesta, același Moisis, spune el – și 
observați cum insistă pe faima sa – acesta, ace- 
lași Moisis, zice,  

 
i-a scos afară, după ce a arătat minuni și 

semne în pământul Egiptului și în Marea Roșie și 
în pustie patruzeci de ani. Acesta este acel 
Moisis care a zis către fiii lui Israil: 

Profet vă va ridica Domnul Dumnezeu 
vouă, dintre frații voștri, ca mine (7, 36-37).  
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Adică: disprețuit ca mine. 
Pe El, de asemenea, Irod a vrut să-L omoa- 

re, și El a fost păstrat în Egipt ca și cel dinain- 
te419, și a fost țintit spre ucidere încă pe când 
era Prunc. 

 
Acesta este cel care a fost în biserică/ 

în sinagogă/ în adunare420 în pustie cu 
Îngerul care i-a vorbit lui pe muntele Sinai, 
și cu părinții noștri, care a primit profeții/ 
cuvinte vii ca să le dea nouă (7, 38). 
 
 
Din nou, nicio referire la templu sau la 

jertfă. Cu Îngerul, zice, a primit profeții/ cuvinte 
vii ca să le dea părinților. Arată că nu numai a 
lucrat minuni, ci de asemenea a dat o lege, așa 
după cum și Hristos a dat. După cum Hristos 
mai întâi a făcut minuni și apoi a dat legea, la 
fel a făcut și Moisis. 

Dar ei nu l-au auzit, păstrându-și neascul- 
tarea, chiar și după minuni: Pe care, zice, 
părinții noștri nu au vrut să-l asculte (7, 39), 
după minunile făcute în cei patruzeci de ani. 

Și nu numai aceasta, ci dimpotrivă:  

                                           
419 Sfântul Moisis. 
420 Textul pe care îl traduc spune: „in the 

Church”. Traducerile noastre românești vorbesc des- 
pre „adunare”, care înseamnă sinagogă. Ideea este că, 
acolo unde este Îngerul, adică Hristos, acolo este adu- 
narea, acolo este templul, acolo este Biserica. Sfântul 
Ștefan le spunea aceasta celor care considerau că 
Dumnezeu trebuie să fie acolo unde vor ei să fie și că 
El Și-a arătat slava în templu nu pentru că așa a dorit, 
ci pentru că ei I-au ridicat templu. 
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l-au lepădat pe el și în inimile lor s-au 
întors în Egipt, zicând lui Aaron: Fă-ne 
dumnezei care să meargă înaintea noastră, 
căci cu acest Moisis, care ne-a scos din 
pământul Egiptului, nu știm ce s-a făcut cu 
el. Și au făcut un vițel în acele zile și au 
adus jertfă idolului și s-au veselit întru 
lucrul mâinilor lor.  

Și S-a întors Dumnezeu și i-a dat pe ei 
să se închine oștirii cerului, după cum este 
scris în cartea Profeților: O, tu, casa lui 
Israil, Mi-ai adus Mie junghieri și jertfe 
timp de patruzeci de ani, în pustie? Ați luat 
cortul lui Moloh și steaua dumnezeului 
vostru, Remfan, chipuri pe care voi le-ați 
făcut, pentru a vă închina lor! Și Eu vă voi 
muta dincolo de Babilon. (7, 39-43). 

 
Expresia: i-a dat pe ei arată că El a 

suferit421. 
 

Părinții noștri aveau cortul mărturiei 
în pustie, după cum El orânduise, grăind 
către Moisis, ca să îl facă în modul în care 
văzuse (7, 44). 

 
Chiar și atunci când exista cortul, totuși 

nu existau jertfe. Mi-ai adus Mie junghieri și 
jertfe? etc (Amos, 5, 25). Exista cortul mărturiei 

                                           
421 Dumnezeu S-a îndurerat pentru ei și i-a 

pedepsit lăsându-i să umble după dorințele lor rele, ca 
să vadă cât de rău și de urât este ceea ce ei doresc.  

I-a lăsat să se închine oștirii cerului care, aici, îi 
desemnează nu pe Îngerii Domnului, ci pe demonii din 
văzduh, care locuiau în idoli. 
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și, cu toate acestea, nu le-a folosit la nimic, căci 
au fost mistuiți. Dar nici înainte și nici după, 
minunile nu le-au folosit la nimic. 

Și pe care [pe cortul mărturiei] părinții 
care au venit după l-au adus (7, 45). Vedeți cum 
locul sfânt este acolo unde este Dumnezeu? 
Căci ca să arate acest lucru zice: în pustie, ca să 
compare loc cu loc. 

Și apoi [arată] binefacerea (făcută lor):  
 

Și părinții noștri, care au venit după 
aceea, l-au adus, cu Iisus [al lui Navi], în 
pământul neamurilor, pe care Dumnezeu 
le-a alungat de la fața părinților noștri, 
până în zilele lui David, care a aflat har 
înaintea lui Dumnezeu și a dorit să 
găsească un lăcaș pentru Dumnezeul lui Ia- 
cov (7, 45-46). 

 
 

David a dorit să afle har [ca să zidească 
templul] și nu l-a zidit el, cel minunat, cel mare, 
ci cel lepădat, Solomon.  

 
Dar Solomon, zice, I-a zidit Lui casă. 

Însă Cel Preaînalt nu locuiește în (lăcașuri) 
făcute de mână (7, 47-48). 

 
Aceasta a fost deja arătată, cu adevărat, 

prin ceea ce s-a spus înainte. Dar este precizată, 
de asemenea, și de către glasul unui Profet: Ce 
casă Îmi veți zidi Mie?, zice Domnul Dumnezeu.  

 
După cum spune Profetul: Cerul este 

tronul Meu, iar pământul scăunelul Meu: 
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ce casă Îmi veți zidi Mie?, zice Domnul, sau 
care este locul odihnei Mele? Nu mâna Mea 
a făcut toate acestea? (7, 48-50; Is. 66, 1-2). 

 
 

Nu vă mirați, zice el [Sfântul Ștefan], dacă 
cei cărora Hristos le-a adus binefacerile Sale 
leapădă Împărăția Sa, având în vedere că în 
cazul lui Moisis a fost exact aceeași situație.  

(Recapitulare). I-a scos afară pe ei și i-a 
izbăvit pe ei nu în general422, ci și cât timp au 
fost în pustie. Minuni și semne etc. (7, 35-50).  

Observați că ei înșiși (ascultătorii lui 
Ștefan) sunt interesați și de minunile din vechi- 
me? Acesta este acel Moisis (7, 37), el, care a 
vorbit cu Dumnezeu, el, care a fost salvat în 
împrejurări atât de străine și de minunate, el, 
care a lucrat fapte atât de mari și a avut atât de 
multă putere [duhovnicească]. 

[Care a zis către fiii lui Israil: Profet vă va 
ridica Domnul etc (7, 37)]. Arată că profeția 
trebuie împlinită și că Moisis nu este împotriva 
Lui [, a lui Hristos]. 

Acesta este cel care a fost în biserică în 
pustie, care a zis către fiii lui Israil (7, 38). 
Vedeți că de aici vine rădăcina (Rom. 11, 16) și că 
mântuirea este de la evrei (In. 4, 22)? Cu Îngerul, 
zice, care a grăit către el (7, 38).  

Iată, din nou spune că El (Hristos) a dat 
Legea, din moment ce Moisis a fost cu El [Înge- 
rul] în biserică în pustie. 

Și aici le pune în minte [chipul] unei mari 
minuni, al lucrurilor care s-au făcut în munte: 

                                           
422 Nu doar i-a scos din Egipt și atâta tot. 
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care a primit profeții/ cuvinte vii ca să le dea 
nouă (7, 38). 

Întotdeauna Moisis este minunat și tot 
astfel și când a fost nevoie să dea Legea. 

Ce înseamnă expresia: cuvinte vii? Acestea, 
deși sfârșitul a fost arătat prin cuvinte (dia. 
lo,gwn): cu alte cuvinte, se referă la profeții. 

Apoi urmează învinovățirea, în primă 
instanță, împotriva patriarhilor, [după] semne și 
minuni, după primirea profețiilor/a cuvintelor 
vii: Pe care, zice, părinții noștri nu au vrut să-l 
asculte (7, 39). 

Dar, în privința acestora, Iezechiil spune 
că nu sunt vii, ca atunci când zice: Și eu le-am 
dat lor porunci [care] nu [sunt] bune (Iez. 20, 
25). Se referă la cele despre care a zis: vii. Dar l-
au scos de la ei, iar în inimile lor s-au întors în 
Egipt (7, 39) – [adică s-au întors] în locul în care 
au jelit, unde au plâns, de unde L-au chemat pe 
Dumnezeu. 

Zicând lui Aaron: Fă-ne dumnezei care să 
meargă înaintea noastră (7, 40). O, nebunie! Fă, 
zic ei, ca să meargă înaintea noastră. Unde? În 
Egipt. Vedeți cât de greu le era să se smulgă de 
la obiceiurile din Egipt! 

Ce spuneți? Cum, nu Îl așteptați pe Cel 
care v-a scos afară, ci Îi răpiți binefacerea, în 
vreme ce Îl negați pe Binefăcător? Și remarcați 
cât de insultători sunt [, zicând]: căci cu acest 
Moisis, care ne-a scos din pământul Egiptului. 
Nicăieri [nu e pomenit] numele lui Dumnezeu, 
[ci,] în loc de acesta, toate sunt puse pe seama 
lui Moisis. 

Acolo unde ar fi trebuit să aducă mulțu- 
miri (lui Dumnezeu), ei îl pun înainte pe 
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Moisis, iar acolo unde ar fi trebuit să facă ceea 
ce le poruncea Legea, acolo nu mai țineau cont 
de Moisis. 

Nu știm ce s-a făcut cu el. Și totuși el le 
spusese că se duce ca să primească Legea, dar ei 
nu au avut răbdare ca să aștepte 40 de zile. 

Fă-ne dumnezei. Nu au zis: un dumnezeu. 
Și totuși cineva se poate mira de aceasta, că ei 
nici măcar nu știau [cine era Dumnezeul lor]. 

Și au făcut un vițel în acele zile și au adus 
jertfă idolului și s-au veselit întru lucrul mâinilor 
lor (7, 41), pentru care ar fi trebuit să-și ascundă 
fețele [ de rușine].  

[Cu alte cuvinte, Sfântul Ștefan le spune:] 
Ce e de mirare că nu Îl cunoașteți pe Hristos, 
din moment ce nu l-ați cunoscut pe Moisis și 
[nici] pe Dumnezeu, Care S-a arătat prin atâtea 
minuni? 

Dar ei nu numai că nu L-au cunoscut, ci, 
pe de altă parte, L-au și jignit, făcându-și idol423. 

Și S-a întors Dumnezeu și i-a dat pe ei să se 
închine oștirii cerului (7, 42). Așadar, aceste 
obiceiuri și-au arătat originea, așadar [, la fel și] 
jertfele: ei au fost primii care au adus jertfe ido- 
lilor! 

Căci de aceea se subliniază că: Au făcut un 
vițel în Horeb și au adus jertfe idolului. Pentru 
că, înainte de aceasta, aceste termen al jertfei 
nu este nicăieri amintit, ci numai porunci vii și 
profeții/ cuvinte vii. Și s-au bucurat – acesta este 
motivul pentru sărbători (Ieș. 32, 5-6). 

După cum este scris în cartea Profeților – și 
luați aminte că nu citează din această scriere 
fără un anumit scop, ci arată prin aceasta că nu 

                                           
423 Se referă la vițelul de aur.  
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este nevoie de jertfe, zicând: Mi-ai adus Mie 
junghieri și jertfe – pune accentul pe acest 
cuvânt: Mie, căci nu puteți să spuneți că ei au 
început să jertfească idolilor din cauza jertfirii 
pe care au adus-o Mie – timp de patruzeci de 
ani, în pustie?  

Și aceasta, pe deasupra, în pustie, unde El 
S-a arătat cel mai mult ca Apărător al lor. 

Ați luat cortul lui Moloh și steaua dum- 
nezeului vostru, Remfan, chipuri pe care voi le-
ați făcut, pentru a vă închina lor! [Iată] cauzele 
jertfelor. 

Și Eu vă voi muta dincolo de Babilon (7, 43). 
Chiar și robia reprezintă o învinovățire a rău- 
tății lor. Dar un cort, spuneți voi, exista un cort 
al mărturiei (cf. 7, 44). (Da,) pentru aceasta era, 
ca să Îl aibă pe Dumnezeu ca Martor: doar pen- 
tru aceasta!  

[Și era făcut] în modul în care văzuse pe 
munte: adică Originalul fusese pe munte. Și, 
mai mult, acest cort, în pustie, a fost purtat din 
loc în loc și nu așezat undeva. 

Și îl numește: cortul mărturiei, adică (pen- 
tru mărturia) minunilor, a poruncilor [vii, mi- 
nunate, pe care le-au primit atunci]. Acesta este 
motivul pentru ca atât acesta, cât și aceia (pă- 
rinții) nu au avut templu. 

După cum El orânduise, grăind către 
Moisis, ca să îl facă în modul în care văzuse (7, 
44). Iarăși, nu a fost nimeni altcineva decât El 
(Hristos), care a orânduit modul însuși [cum 
trebuia construit cortul]. 

Până în zilele lui David (7, 45) nu a fost 
niciun templu. Și totuși neamurile [păgâne] 
fuseseră izgonite, căci de aceea spune: pe care 
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Dumnezeu, zice, le-a alungat de la fața părin- 
ților noștri. 

Pe care El le-a izgonit, zice: și nici atunci 
[nu exista] niciun templu! Și [se întâmplau] atât 
de multe minuni și nicio referire la niciun tem- 
plu. 

Astfel că, deși la început există un cort, 
totuși nu este nicăieri niciun templu. Până în 
zilele lui David, zice: chiar și David și [încă nu 
era] niciun templu.  

Și el424 a căutat să afle har înaintea lui 
Dumnezeu (7, 46), dar nu l-a construit425: atât 
de neimportant era templul! Dar Solomon I-a 
zidit Lui casă (7, 47). Ei426 îl considerau mare pe 
Solomon, dar este evident faptul că nu era mai 
bun decât tatăl său, nici măcar egal cu acela. 

 
Dar Cel Preaînalt nu locuiește în 

temple făcute de mâini [omenești], precum 
zice Profetul: Cerul este tronul Meu, iar 
pământul este scăunelul pentru picioarele 
Mele [etc] (7, 48-49). 
 
Și nici măcar acestea nu sunt vrednice de 

Dumnezeu, întrucât sunt făcute, având în 
vedere că sunt creaturi, lucrările mâinilor Sale. 
Observați cum îi conduce, puțin câte puțin, 
(arătând) că nici măcar acestea nu trebuie 
considerate [vrednice de El].  

Și iarăși profeția spune în mod clar: Ce 
casă Îmi veți zidi Mie? (7, 50) etc. Din ce motiv 
însă, în acest punct, [Sfântul Ștefan] vorbește pe 

                                           
424 Sfântul David. 
425 Templul. 
426 Evreii cărora le vorbea Sfântul Ștefan. 
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un ton insultător (kataforikw/j)? Mare era în- 
drăzneala sa de a vorbi, când era pe pragul 
morții, căci, de fapt, cred că știa că aceasta era 
situația. Voi, cei tari la cerbice, zice el, și netăiați 
împrejur la inimă și la urechi – și aceasta este de 
la Profeți, nimic de la el însuși427 – voi pururea 
vă împotriviți Duhului Sfânt: precum părinții 
voștri, așa și voi (7, 51). 

[Căci] voi aduceți jertfe atunci când nu 
este voia Lui ca să jertfiți. Iar atunci când este 
voia Lui, atunci nu aduceți jertfe. Când nu v-a 
dat porunci, le-ați cerut pe ele pentru voi, iar 
când le-ați avut, nu le-ați ascultat. Și iarăși, 
când era templul, ați venerat idolii, iar când 
este voia Lui să fie cinstit fără templu, faceți 
invers.  

Luați aminte că nu zice: v-ați împotrivit lui 
Dumnezeu, ci: Duhului Sfânt. Pentru că nu cu- 
noștea nicio diferență într Ei428.  

Și ceea ce este mai măreț: precum părinții 
voștri, zice, așa și voi. La fel și Hristos (le-a 
reproșat lor), pentru că întotdeauna ei se lău- 
dau mult cu părinții lor. 

 
Pe care dintre Profeți nu l-au prigonit 

părinții voștri? Și au ucis pe cei care au 
vestit mai înaintea venirea Celui Drept – 
încă spune Cel Drept, dorind să-i încerce 
pe ei – ai Cărui vânzători și ucigași v-ați 
făcut voi – două învinuiri pune asupra lor –

                                           
427 Le vorbește în cuvintele Profeților pentru a le 

arăta că au aceeași îndârjire în răutate ca și cei care i-
au contrazis și i-au și omorât pe Sfinții Profeți. 

428 Între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Între persoa- 
nele Sfintei Treimi. 
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voi, care ați primit Legea prin porunca 
Îngerilor și nu ați păzit-o! (7, 52-53). 
 
Cum anume: prin porunca Îngerilor? Unii 

spun că: (Legea), poruncită prin Îngeri. Sau 
dată în mâna lui [Moisis] de către Îngerul care 
S-a arătat lui în rug. Căci: a fost El om429? Nu 
este de mirare că Cel care a lucrat aceste fapte 
[Același este, Care] trebuie să le fi lucrat și pe 
celelalte430. 

I-ați ucis pe cei care L-au propovăduit pe El. 
Iarăși, încă și mai mult [vorbește] despre El 
însuși431.  

Îi arată neascultători atât față de Dum- 
nezeu, cât și față de Îngeri, cât și față de Profeți, 
cât și față de Duhul. Și tuturor [le adresează 
aceste cuvinte,] după cum și Scriptura zice în 
altă parte: Doamne, i-au ucis pe Profeții Tăi și au 
doborât altarele Tale (I Împ. 19, 10)432.  

Apoi [tot] ei [sunt cei care] apără Legea și 
zic [despre Hristos]: A hulit împotriva lui 
Moisis: astfel, [Sfântul Ștefan] arată că ei sunt 
cei care hulesc și că (hula lor nu este împotriva 
lui Moisis, ci) împotriva lui Dumnezeu. Arată că 

                                           
429 Cel ce S-a întrupat este Cel ce S-a arătat mai 

înainte în rug, ca un Înger. 
430 Cel ce S-a arătat în rug Sfântului Moisis și 

Care i-a dat apoi și Legea este Cel care S-a întrupat și 
S-a făcut om. Căci Cel ce a lucrat minunea arătării în 
rug le-a lucrat și pe celelalte. 

431 Despre Hristos. 
432 În LXX: „ta. qusiasth,ria, Sou kate,skayan kai. 

tou.j P-rofh,taj Sou avpe,kteinan /altarele Tale le-au 
doborât și pe Profeții Tăi i-au ucis”. Acestea le spune 
Sfântul Profet Iliu. 
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ei433, de la bun început, au făcut aceasta, că și-
au distrus ei înșiși obiceiurile434, că nu este ne- 
voie de acestea. Că, pe când Îl acuzau pe El, 
zicând că Se împotrivește lui Moisis, ei înșiși se 
împotriveau Duhului – și nu numai că se 
împotriveau, dar adăugau și crimă la aceasta. Și 
că au avut cu ei dușmănia în tot timpul, de la 
bun început. 

Vedeți cum îi arată că lucrează prin împo- 
trivire atât față de Moisis, cât și față de toți 
ceilalți [Profeți] și că nu țin Legea?  

Și totuși Moisis a zis: Profet vă va ridica 
Domnul Dumnezeu vouă, dintre frații voștri, ca 
mine (7, 37; Deut. 18, 18). Și ceilalți Profeți au 
vorbit despre Acesta (Hristos), [zicând] că va 
veni. 

Iar Profetul a zis, de asemenea: Ce casă Îmi 
veți zidi Mie? Și iarăși: Mi-ați adus Mie junghieri 
și jertfe în acele patruzeci de zile? 

Astfel este îndrăzneala cuvântării unui om 
care poartă crucea. Așadar, să-l urmăm pe 
acesta. Deși nu ar fi [acum] timp de război, 

                                           
433 Pentru că cei care s-au arătat profund nere- 

cunoscători față de binefacerile lui Hristos și L-au răs- 
tignit pe El cu multă răutate și cruzime sunt de exact 
aceeași speță cu cei care, mai înainte, vruseseră să-l 
omoare și pe Moisis sau cu cei care, ulterior, i-au 
omorât pe ceilalți Profeți, cărora, tot la fel, părinții lor 
care i-au ucis, n-au putut să le suporte mustrarea cea 
dreaptă. 

434 Obiceiurile pe care le invocau în sprijinul lor, 
pentru a-L răstigni pe Hristos și pentru a-i prigoni pe 
Apostoli, erau acelea pe care ei le călcaseră în picioare 
de nenumărate ori de-a lungul istoriei. Erau cele pe 
care le cereau de la Dumnezeu pentru ca apoi să le ne- 
socotească și să le schimbe după voia lor. 
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totuși este întotdeauna timp pentru îndrăzneala 
cuvântării.  

Căci: Vorbeam, spune cineva, întru mărtu- 
riile Tale înaintea împăraților și nu mă rușinam 
(Ps. 118, 46, cf. LXX).  

Dacă se întâmplă să fim printre păgâni, 
astfel să le astupăm gurile, fără urgie, fără aspri- 
me. Căci dacă o facem cu urgie, nu mai pare a fi 
îndrăzneală (a cuiva care este încrezător în 
cauza sa), ci patimă, dar dacă [o facem] cu 
blândețe, aceasta este îndrăzneală, într-ade- 
văr435. 

Căci, în unul și același lucru, succesul și 
eșecul nu pot merge împreună. Îndrăzneala este 
un succes, urgia este un eșec.  

Drept aceea, dacă este să avem îndrăz- 
neală, trebuie să ne curățim de mânie, pentru 
ca nimeni să nu atribuie acesteia cuvintele 
noastre. Oricât de drepte ar fi cuvintele voastre, 
dacă grăiți cu mânie, stricați totul, oricât de 
îndrăzneț vorbiți, oricât de drept mustrați. 

Vedeți-l pe acest om, cât de liber de 
patimă [era] pe când le vorbea lor436! Căci nu i-a 

                                           
435 Pentru că, chiar dacă mânia sau urgia noastră 

ar veni din râvnă, păgânii sau cei care nu cugetă 
duhovnicește nu pot să o interpreteze decât ca intenție 
rea la adresa lor, pentru că nu judecă ceea ce li se 
spune, ci văd numai semnele exterioare. De aceea Sfin- 
ții Apostoli au propovăduit cu blândețe unor neamuri 
sălbatice și înrădăcinate în perversitate și răutate. 
Pentru că ei, răi fiind, nu puteau înțelege mânia du- 
hovnicească, ci ar fi interpretat-o numai ca agresivitate 
la adresa lor. 

436 Cu toate că le-a spus că sunt necredincioși și 
ucigași, ei și părinții lor! Însă nu le-a spus aceasta cu 
ură, ca pe o insultă gratuită, ca pe o calomnie fără 
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bruscat, ci le-a reamintit cuvintele Profeților. 
Căci, ca să vă arate că nu era mânie, în 
momentul în care suferea răul în mâinile lor, s-
a rugat, zicând: Nu le socoti lor păcatul acesta 
(7, 60). 

Atât de departe era el de a vorbi aceste 
cuvinte cu mânie. Nu, ci a vorbit cu jale și cu 
durere pentru ei. Căci într-adevăr, de aceea se 
spune, despre înfățișarea sa, că au văzut fața lui 
ca și cum ar fi fost fața unui Înger, cu scopul ca 
ei să creadă. 

Deci să fim curați de mânie. Duhul Sfânt 
nu locuiește acolo unde este urgie. Blestemat 
este cel urgisitor. Nu poate să existe ceva bine- 
făcător, de care să te apropii, acolo unde iese 
înainte urgia.  

Căci, ca într-o furtună pe mare, multă este 
agitația, puternică este strigarea, și apoi nu este 
vreme pentru lecții de înțelepciune (filoso- 
fei/n). La fel nici în urgie. 

Dacă sufletul trebuie să fie în situația fie 
de a spune [ceva], fie de a fi disciplinat, într-o 
privință anume a filosofiei/ înțelepciunii [dum- 
nezeiești], trebuie mai întâi să fie în cer.  

Nu vedeți cum, atunci când dorim să 
discutăm despre probleme de mare importanță, 
căutăm locuri lipsite de zgomot, unde totul este 
nemișcare, totul calm, ca să nu fim perturbați și 
deranjați? Dar dacă zgomotul din afară pertur- 

                                                                                                 

fundament, ci în mod justificat, demonstrându-le prin 
faptele săvârșite de ei într-o istorie îndelungată. Și, de 
fapt, ei înșiși aveau să demonstreze acest lucru, din- 
colo de orice dubiu, prin uciderea cu cruzime, imediat, 
a celui care le-a spus lucruri deranjante dar nu neade- 
vărate despre ei. 
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bă, cu atât mai mult deranjul din interior. Dacă 
cineva se roagă, se roagă fără scop cu urgie și 
certuri [în inima lui] (I Tim. 2, 8). Dacă vor- 
bește, se va face pe el însuși ridicol, dacă tace, 
tot la fel va fi chiar și atunci, dacă mănâncă, se 
rănește chiar și atunci, dacă bea sau dacă nu 
bea, dacă șade sau stă sau merge, dacă doarme, 
căci chiar și în visele lor astfel de fantezii îi vâ- 
nează. 

Căci ce nu este, într-un astfel de om, care 
să nu fie dezagreabil? Ochii urâți/ hidoși, gura 
strâmbă, mădularele neastâmpărate și umflate, 
limba dezgustătoare și necruțând pe nimeni, 
mintea împrăștiată/ căpiată, gesturile necuviin- 
cioase: multe [lucruri] care dezgustă. 

Observați ochii demonizaților și pe cei ai 
bețivilor și nebunilor: cu ce diferă unii de alții? 
Nu sunt toate nebunie? Căci cum poate fi decât 
[o nebunie] de moment? Și nebunul este stăpâ- 
nit [de nebunia lui] pe moment, dar ce este mai 
rău decât atât? Și nu se rușinează cu această 
scuză.  

N-am știut (zice cineva) ce am spus. Și 
cum se întâmplă că n-ai știut aceasta, tu, [care 
ești] om rațional, tu, cel care ai darul rațiunii, în 
scopul de a nu te comporta ca făpturile fără 
rațiune, întocmai ca un cal sălbatic, alergat de 
furie și patimă? 

Cu adevărat, chiar și scuza este ucigașă. 
Căci ar fi trebuit să știi ce spui. A fost patima, 
spui tu, care a vorbit cuvintele, și nu eu. Cum să 
fie aceasta? Căci patima nu are nicio putere da- 
că nu o ia de la tine. Așa, poți să spui la fel de 
bine: A fost mâna mea care a provocat rănile, nu 
eu. 
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Ce situație credeți voi că are mai multă 
nevoie de furie? Nu ați considera că războiul și 
bătălia? Dar chiar și atunci, dacă ceva este făcut 
cu furie, totul este stricat și nefăcut. Căci toți 
bărbații, cei care se luptă, trebuie cel mai bine 
să nu fie înfuriați: dintre toți oamenii, aceștia 
au avut nevoie cel mai mult să nu fie înfuriați, 
[aceștia] care doresc să rănească. 

Și atunci cum este cu putință să te lupți?, 
veți întreba. Cu rațiune, cu stăpânire de sine 
(evpieikei,a|), din moment ce a lupta înseamnă a 
sta împotrivă. 

Nu vedeți că chiar aceste războaie (obiș- 
nuite) sunt orânduite după legi bine stabilite și 
după ordine și după vreme? Căci furia nu este 
decât un impuls irațional, iar o creatură irațio- 
nală nu poate făptui ceva rațional.  

Spre exemplu, acest om437 a grăit aseme- 
nea cuvinte și a făcut-o fără patimă. Și Iliu a zis: 
Până când veți șchiopăta de amândoi genunchii? 
(I Împ. 18, 21), dar a grăit aceasta fără patimă. Și 
Finees a ucis și a făcut-o fără patimă [cf. Num. 
25]438.  

                                           
437 Sfântul Ștefan. 
438 Sfântul Ioan spune acestea pentru cei care ar 

fi încercat să se justifice oferind exemple din Scriptură, 
despre Sfinți care au mustrat cu multă asprime și au 
ucis pe idolatri și pe cei păcătoși. Însă aceste lucruri s-
au petrecut într-un context anume, iar Sfinții respec- 
tivi vorbeau cu Dumnezeu și Îl aveau pe El călăuzitor și 
învățător al lor în toate. 

În Creștinism însă, metoda cea mai bună este 
aceea de a te ruga pentru îndepărtarea celor care fac 
foarte mult rău Bisericii, dacă nu mai este altă soluție, 
așa cum s-a rugat Sfântul Alexandru al Alexandriei și 
Dumnezeu l-a omorât pe Arie, ori așa cum s-a rugat 
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Căci patima nu îngăduie unui om să vadă 
[ce face], ci, ca într-o bătălie pe timp de noapte, 
îl duce cu ochii legați și cu urechile astupate, 
unde dorește [ea]. 

Să ne izbăvim pe noi înșine de acest de- 
mon, să îl înăbușim de la apariția lui. Să ne 
punem semnul Crucii pe piept ca pe o frână439. 

Furia/ urgia este un câine fără rușine, dar 
să îl facem să învețe să asculte de lege. Dacă ar 
fi într-o turmă un câine atât de sălbatic încât să 
nu asculte porunca păstorului, nici să nu-i cu- 
noască vocea, totul ar fi pierdut și năruit. El e 
ținut la un loc cu oile, dar dacă se înfruptă din 
oi, atunci e nefolositor și e ucis. 

Dacă învață să te asculte, hrănește-ți câi- 
nele, căci este folositor atunci când este [spre 
apărare] împotriva lupilor, împotriva hoților și 
împotriva căpitanului tâlharilor, la care latră, 
nu împotriva oilor, nu împotriva prietenilor. 
Dacă nu ascultă, strică toate. Dacă nu învață să 
țină cont de tine, distruge toate. 
                                                                                                 

Sfântul Vasile cel Mare și Iulian Apostatul a fost omo- 
rât.  

Dacă cineva este om drept și purtat de râvnă 
dumnezeiască și nu de alte patimi, Dumnezeu îi va 
asculta rugăciunea. Dacă nu, poate să fie, de fapt, doar 
un ucigaș care își închipuie că face voia Lui, la fel ca 
ucigașii Sfântului Ștefan.  

Căci astfel apar crimele pe considerente religioa- 
se, care nu sunt motivate, de fapt, decât de răutatea și 
de cruzimea făptuitorilor, pe care Scriptura îi numește 
„bărbații vărsărilor de sânge și ai înșelării/ a;ndrej 
aìma,twn kai. dolio,thtoj” (Ps. 54, 24, LXX). 

439 Însă acum se poartă numai ca o bijuterie și 
oamenii (femeile în special) nu poartă Sfânta Cruce 
pentru a se înfrâna de la patimi, ci pentru a-și împodo- 
bi gâtul cu aur și argint. 
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Să nu înghită mânia blândețea din tine, ci 
să o păzească și să o hrănească! Și o va păzi ca 
să se hrănească în siguranță dacă [mânia e folo- 
sită bine și] omoară răutatea și gândurile rele 
[din lăuntrul sufletului], dacă izgonește pe dia- 
vol din orice parte [a ființei noastre]. 

Astfel blândețea este păstrată, când lucră- 
rile rele nu sunt îngăduite nicăieri, astfel deve- 
nim vrednici de respect, când învățăm să nu fim 
fără de rușine. Căci nimic nu face un om atât de 
nerușinat ca o conștiință rea. 

De ce sunt desfrânatele fără rușine? De ce 
sunt fecioarele rușinoase? Nu sunt astfel prime- 
le din cauza păcatului, iar cele din urmă din 
cauza castității? Căci nimic nu face pe cineva 
atât de nerușinat, ca păcatul. 

Dar totuși, dimpotrivă, ziceți voi, [păcatul] 
face de rușine. Da, pe cel care se osândește pe 
sine însuși! Dar pe cel care a trecut de vremea 
îmbujorării, [păcatul] îl face și mai nebun. Căci 
deznădăjduirea [de mila lui Dumnezeu] aduce 
îndrăzneala. Căci cel rău, zice Scriptura, când a 
ajuns întru abisurile răutăților, defaimă (Pild. 18, 
3)440. 

Dar cel care este fără rușine, va fi și lipsit 
de minte, iar cel care este lipsit de minte va fi 
îndrăzneț [spre păcat]. Vedeți [, așadar,] în ce 
fel este destrămată blândețea, când gândurile 
rele rod în ea. 

De aceea există un astfel de câine care 
latră din toate puterile. Și noi am lovit cu 
praștia și cu piatra (înțelegeți ce vreau să spun). 

                                           
440 În LXX: „o[tan e;lqh| avsebh.j eivj ba,qoj kakw/n 

katafronei// Când a ajuns cel necredincios în adâncul 
răutăților, defaimă”. 
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Și noi am aruncat sulița și am încercuit și am 
strâns vitele [prin cuvântul predicării]. Deci să 
ne păstrăm gândurile nerănite [de diavoli]!  

Dacă câinele este blând cu oaia, dar sălba- 
tic împotriva celor care nu sunt astfel, și ve- 
ghează atent, acesta este cel mai bun lucru al 
unui câine. Și, ca oricât ar fi de înfometat, să nu 
mănânce oaia, și, oricât ar fi de sătul, să nu cru- 
țe lupii. 

În acest fel trebuie să fie și mânia: oricât ar 
fi de provocată, să nu părăsească blândețea, 
oricât de liniștită, să fie în alertă împotriva gân- 
durilor rele. Să cunoască prietenul și să nu îl 
părăsească pentru orice lovitură [primită de la 
acesta] și să alerge la intrus [ca să-l alunge] în 
ciuda tuturor mângâierilor [acestuia]. 

[Căci] diavolul folosește mângâieri foarte 
adesea: dar câinele [mâniei bune a conștiinței] 
să cunoască pe dată că este un intrus. 

De asemenea, să mângâiem (sai,nwmen) 
virtutea, deși ne aduce durere, și să ne arătăm 
aversiunea împotriva păcatului, deși ne dăruie 
plăcere.  

Să nu fim mai răi decât câinii care, chiar și 
atunci când sunt bătuți și sugrumați, nu-și pă- 
răsesc stăpânul. Și care, chiar dacă intrusul îi 
hrănește, tot îl mușcă. 

Există situații în care mânia este folo- 
sitoare. Dar aceasta este atunci când latră la 
năimiți. 

Ce înseamnă: Oricine este mânios pe 
fratele său fără motiv (Mt. 5, 22)? Înseamnă: Nu 
rămâne în gâlceavă, nici nu te răzbuna!  

Dacă îl vezi pe altul suferind o nedreptate 
strigătoare la cer, întinde-ți mâna ca să-l ajuți! 

377



 

 

Aceasta nu mai este patimă, atunci când ești 
curat de faptul de a-ți păsa numai de tine însuți. 

David l-a avut pe Saul în puterea sa, dar nu 
a fost mișcat de patimă, nu a înfipt sulița în el, 
în dușmanul pe care îl avea în puterea sa, ci s-a 
răzbunat pe diavol (I Sam. 26, 7-9). 

Moisis, când a văzut un străin făcând ceva 
rău, chiar l-a omorât (Ieș. 2, 11-12), dar când a 
fost vorba de unul din poporul său, nu a făcut 
așa. Cu cei care îi erau frați s-a împăcat, cu 
ceilalți nu a făcut așa. Acela, „cel mai blând” 
[om] (Num. 12, 3), Moisis, după cum mărturi- 
sește Scriptura despre el, vedeți cum a fost 
stârnit! 

Dar noi nu suntem așa, ci, dimpotrivă, 
când ar trebui să arătăm blândețe, nicio fiară 
sălbatică nu e mai înverșunată ca noi. Iar când 
ar trebui să fim stârniți [de mânie, în apărarea 
dreptății], nimeni nu e atât de încet și de trân- 
dav [ca noi]. 

Niciodată nu ne folosim simțirile cu sco- 
pul în care au fost create. Și de aceea viața 
noastră este cheltuită fără niciun rost. Căci 
chiar și în cazul uneltelor, dacă cineva le folo- 
sește și le încurcă pe una cu alta, a stricat totul. 

Dacă cineva își ia sabia și apoi, când ar 
trebui să o folosească și să taie cu ea, el își 
folosește mâna, nu face niciun bine. Și iarăși, 
când ar trebui să-și folosească mâna, luând sa- 
bia în mână strică totul. 

În același fel și doctorul, dacă, acolo unde 
ar trebui să taie, el nu taie, iar unde nu ar 
trebui, el taie, strică totul. 

De aceea, vă rog, să folosim lucrul (tw| 
pra,gmati) [, pe fiecare] la timpul său!  
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Timpul potrivit pentru mânie este nicio- 
dată, atunci când avem în vedere numai cearta 
noastră. Dar dacă este de datoria noastră să-i 
corectăm pe alții, atunci este timpul s-o folo- 
sim, ca să-i eliberăm pe alții cu tărie. 

Pentru ca deopotrivă să fim asemenea lui 
Dumnezeu, păstrând întotdeauna un duh elibe- 
rat de mânie, și să ajungem la cele bune care 
vor să vină, prin harul și bunătatea iubitoare a 
Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu 
Care Tatălui și Duhului Sfânt fie slava, stăpâ- 
nirea și cinstea, acum și pururea și în veacul cel 
fără de sfârșit. Amin. 
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Omilia XVIII 
 

 
 

Și, auzind acestea, s-au rănit la inimă 
și scrâșneau cu dinții asupra lui (7, 54). 

 
Vedeți, încă o dată, pe făcătorii de rele în 

tulburare? După cum evreii sunt uluiți, zicând: 
Ce avem să facem cu acești oameni? (4, 16), la fel 
și aceștia sunt răniți la inimă [de ură]. 

Și totuși, el [Sfântul Ștefan] ar fi trebuit să 
fie mânios, pe dreptate, cel care, nefăcând ni- 
mic rău, era tratat ca un nelegiuit și era defăi- 
mat cu răutate.  

Dar defăimătorilor li s-a întâmplat cel mai 
mare rău până la urmă. Căci adevărat este acel 
cuvânt, pe care îl spun mereu: Rău faci, rău 
pățești. 

Și totuși, el (în acuzațiile împotriva lor) nu 
a recurs la nicio calomnie, ci a dovedit (ceea ce 
a spus). 

Atât de siguri suntem noi, când suntem 
acuzați în mod rușinos, într-o problemă în care 
avem conștiința curată, încât nu este nimic mai 
rău decât aceasta. 

Dar dacă doreau, zici tu, să-l omoare, cum 
se face că n-au folosit prilejul, din ceea ce el a 
spus, ca să-l omoare? Pentru că vroiau să aibă 
un motiv care să pară drept, ca să-l folosească 
pentru crima lor. Atunci, jignirea lor nu a fost 
un motiv bun? Însă nu era vina lui, dacă ei s-au 
simțit jigniți, căci Profetul îi învinuia pe ei.  

Și, de altfel, ei n-au vrut să pară că l-au 
omorât din cauza a ceea ce el a spus împotriva 
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lor – la fel cum au făcut și în cazul lui Hristos – 
nu, ci [crima lor să pară ca și cum l-ar fi 
omorât] pentru hulă. Dar acest cuvânt al lui era 
o expresie a credinței. 

De aceea, pe când încercau nu numai să-l 
ucidă, ci și să-i distrugă reputația, [atunci] s-au 
rănit la inimă. Pentru că se temeau ca el să nu 
devină subiectul unei cinstiri încă și mai mari.  

De aceea, așa cum au făcut și în cazul lui 
Hristos, la fel fac și aici. Căci la fel a fost și aici, 
ca atunci când El a zis: Veți vedea pe Fiul omului 
stând la dreapta lui Dumnezeu (Mt. 26, 64), ei, 
numind aceasta hulă, s-au repezit asupra Lui. 

Acolo și-au sfâșiat veșmintele (Mt. 26, 65), 
aici: și-au astupat urechile  (7, 57).  

 
Dar el, fiind plin de Duhul Sfânt, a 

privit întru cer și a văzut slava lui Dum- 
nezeu și pe Iisus șezând la dreapta lui 
Dumnezeu și a zis: Iată, văd cerurile 
deschise și pe Fiul omului stând la dreapta 
lui Dumnezeu. Atunci au strigat cu glas 
mare și și-au astupat urechile și s-au 
repezit într-un suflet asupra lui și l-au scos 
afară din cetate și l-au ucis cu pietre (7, 55-
58). 

 
Și totuși, dacă mințea, ei ar fi trebuit să 

cugete mai presus și să îl lase să plece441. 

                                           
441 Însă ei nu l-au lăsat să plece nu pentru că 

mințea, ci tocmai pentru că spunea adevărul. Căci dacă 
Ștefan ar fi mințit, nu s-ar fi străduit atâta ca să-l 
omoare. Dacă ar fi mințit, nu și-ar fi bătut capul cu el. 
Însă Sfântul Ștefan era periculos pentru că spunea 
adevărul, nu pentru că mințea.  
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Dar el a vrut să-i conducă pe ei dincolo [de 
acestea] și a zis: Iată etc., fiindcă, din moment 
ce a vorbit despre moartea lui Hristos și nu a 
spus nimic despre Învierea Sa, adaugă acum bu- 
curos și această învățătură. 

Stând la dreapta lui Dumnezeu. Căci în 
acest fel El i S-a arătat lui, încât, dacă s-ar fi 
putut, evreii să-L primească pe El [Hristos]. 
Căci, din moment ce această ședere (a Lui la 
dreapta lui Dumnezeu) era jignitoare pentru ei, 
de aceea, deocamdată aduce înainte numai pe 
cele referitoare la Învierea Lui. Acesta este de 
asemenea un motiv pentru care fața lui era 
slăvită442. 

Căci Dumnezeu, fiind milostiv, a dorit să 
transforme mașinațiunile lor în mijloace de 
rechemare a lor la El. Și luați aminte cât de 
multe semne sunt lucrate! 

Și l-au scos afară din cetate și l-au ucis cu 
pietre. Iarăși: fără cetate (Evr. 13, 12-14)443. Și, 
chiar și în moarte: mărturisire și propovăduire. 

 
Iar martorii și-au pus hainele la 

picioarele unui tânăr, numit Saul. Și l-au 
ucis cu pietre pe Ștefan, care se ruga lui 
Dumnezeu și zicea: Doamne Iisuse, pri- 
mește duhul meu! (7, 58-59). 

 
Aceasta a făcut-o pentru ca să le arate lor 

că nu pierea și pentru ca să-i învețe. 

                                           
442 Plină de slavă dumnezeiască. 
443 După cum și pe Hristos L-au răstignit în afara 

Ierusalimului. Și Sfântul Ștefan a fost ucis în afara 
cetății, pentru că „nu avem aici cetate stătătoare” (Evr. 
13, 14). 
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Și, îngenunchind, a strigat cu glas 

mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul 
acesta! (7, 60). 

 
Pentru a se curăți pe sine și pentru a arăta 

că nu din patimă rostise cuvintele de mai 
înainte, de aceea zice: Doamne, nu le socoti lor 
păcatul acesta! Dorind, de asemenea, ca măcar 
în felul acesta să îi câștige pe ei. 

Căci a arăta că le-a iertat furia și urgia cu 
care îl omorau și că sufletul lui era liber de 
patimă era modul prin care putea face cuvântul 
său să fie primit. 

Iar Saul consimțea la uciderea lui (8, 1). 
Prin urmare s-a ridicat prigoană și a fost mare.  

 
Și în vremea aceea a fost o mare 

prigoană împotriva Bisericii care era în 
Ierusalim. Și toți s-au împrăștiat în afară, 
în ținuturile Iudeii și ale Samariei, în afară 
de Apostoli (8, 1). 

 
Observați cum, încă o dată, Dumnezeu 

îngăduie să se ridice ispite! Observați și luați 
aminte cum întâmplările sunt poruncite de pro- 
vidența dumnezeiască. 

Ei au fost admirați pentru semne. Faptul 
că au fost biciuiți nu a fost deloc cel mai rău 
lucru [care li se putea întâmpla]. (Unii) au fost 
hirotoniți în problema văduvelor. Cuvântul a 
crescut. Încă o dată, Dumnezeu îngăduie să se 
ridice un mare obstacol. Și [anume] o prigoană, 
care nu era una oarecare [, căci se spune că toți 
s-au împrăștiat etc.]. 
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Căci cei ce mai înainte se temeau de vrăj- 
mașii lor, acum deveniseră mai îndrăzneți. Dar, 
în același timp, se arată că nu erau decât oa- 
meni, cei care se temeau și au fugit. Pentru ca 
să nu puteți să ziceți, după acestea, că ei făp- 
tuiau (lucrurile lor) numai prin har[ul lui Dum- 
nezeu]444, de aceea au fost prigoniți și ei înșiși 
au devenit mai temători, pe când vrăjmașii lor 
se făceau mai îndrăzneți. 

 
Și bărbați credincioși, zice, l-au adus 

pe Ștefan spre îngropare și au făcut plân- 
gere mare deasupra lui (8, 2). 
 
Dacă erau credincioși, de ce au făcut 

plângere mare deasupra lui? Nu erau încă 
desăvârșiți!  

Omul era plin de har și de omenie [și de 
aceea îl plângeau]. Dar și acestea arată că erau 
oameni, nu numai frica lor, ci și durerea și 
plângerea. Căci cine nu ar fi lăcrimat văzând 

                                           
444 Pentru a nu se spune că harul lucra în locul 

lor și, prin urmare, le-a fost ușor să facă toate cele ce 
au făcut. Însă faptul că s-au temut și că au fugit nu 
înseamnă că nu erau plini de har și de vederi 
dumnezeiești.  

Căci și Sfântul Ilie s-a temut și a fugit de teama 
Izabelei, după ce făcuse minuni mari și îi înjunghiase 
pe cei 850 de slujitori ai lui Baal. 

Ajutorul lui Dumnezeu, în mod minunat, vine 
după multe osteneli și nu înlocuie eforturile omenești 
ale Sfinților și nici nu îi scutește de chinuri și de 
suferințe nenumărate, ci numai îi mângâie și îi 
îmbărbătează, întărindu-i duhovnicește. De aceea vor- 
bim despre sinergie sau despre împreuna-lucrare a 
noastră cu Dumnezeu. 
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ucis cu pietre și zăcând mort pe acel om blând, 
pe cel asemenea mielului445?   

Se cuvine ca panegirice să fie rostite 
deasupra mormântului său, [pentru] cele pe 
care le-a reținut Evanghelistul [Luca], în acea 
cuvântare: Nu le socoti lor păcatul acesta! 

Și au făcut plângere mare deasupra lui. Dar 
să revedem ceea ce s-a spus. 

Menționează cauza înfățișării sale (înge- 
rești). (Recapitulare 7, 54 – 8, 2). 

Dar el, fiind plin de Duhul Sfânt, a privit 
întru cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe 
Iisus șezând la dreapta lui Dumnezeu. Și când el 
a zis: văd cerurile deschise, atunci și-au astupat 
urechile și s-au repezit într-un suflet asupra lui 
(7, 55-57). 

Și în ce sens merită acuzare aceste lucruri? 
Asupra lui, a omului care a lucrat asemenea 

                                           
445 Acest lucru îi contrazice pe protestanții și 

neoprotestanții care spun că nu trebuie să ne plângem 
morții. Este foarte adevărat că există, chiar și între 
ortodocși, un fel de plângere păgână (care nu crede în 
viața veșnică sau nu ia în considerare mila lui Dum- 
nezeu) sau o bocire ca obicei, care nu ar trebui să fie, 
nici una, nici cealaltă. Însă acest lucru poate fi eradicat 
printr-o dreaptă învățătură teologică propovăduită 
oamenilor. 

De aici însă și până la a susține că cei adormiți 
nu trebuie deloc plânși, pentru că nu au nevoie de 
plângerea noastră, e o cale lungă. Pentru că, în mod 
evident, nici Sfântul Ștefan nu ar fi avut nevoie de 
plângere, din moment ce văzuse cerurile deschise și pe 
Hristos de-a dreapta Tatălui, primindu-l în Rai. Însă 
plângerea e pentru multe lucruri și nu înseamnă auto- 
mat numai deznădăjduire sau necredință. Iar aici avem 
o mărturie scripturală noutestamentară evidentă care 
vorbește despre acest lucru. 
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minuni, omul care i-a copleșit în cuvânt, omul 
care poate să țină o asemenea cuvântare. Ca și 
cum ar fi pus mâna pe singurul lucru pe care îl 
doreau, îndată au dat câmp liber de acțiune fu- 
riei lor/ au lăsat liberă furia lor. 

Iar martorii și-au pus hainele la picioarele 
unui tânăr, numit Saul (7, 58). Vedeți cum po- 
vestește deosebit cele privitoare la Pavel, pentru 
a vă arăta că puterea care a lucrat în el a fost a 
lui Dumnezeu. Dar după toate aceste lucruri, 
nu numai că el nu a crezut, ci L-a urmărit pe El 
cu mii de mâini. Căci de aceea zice: Iar Saul 
consimțea la uciderea lui (8, 1). 

Iar acest binecuvântat bărbat nu doar că se 
roagă, ci o face cu râvnă: îngenunchind. 

Luați aminte la moartea sa dumnezeiască! 
Numai Dumnezeu a îngăduit sufletului să ră- 
mână în el atât timp încât să poată să-și rosteas- 
că rugăciunile. Și zicând aceasta, a adormit (7, 
60). 

Și toți s-au împrăștiat în afară, în ținuturile 
Iudeii și ale Samariei (8, 1).   

Și acum, fără remușcări, au avut relații cu 
Samaria, deși li se spusese: Să nu mergeți pe 
calea neamurilor și în vreo cetate a samarine- 
nilor să nu intrați! (Mt. 10, 5). 

În afară de Apostoli (8, 1), zice, în acest fel 
dorind, de asemenea, să îi câștige pe evrei – dar 
să nu părăsească cetatea – și să fie [acesta] mij- 
locul de a-i însufleți și pe alții spre îndrăzneală. 

Iar Saul nimicea Biserica, intrând în fiecare 
casă și trăgând bărbați și femei, îi preda temniței 
(8, 3). Mare era înverșunarea/ turbarea lui, 
fiindcă era singur și intra până și în case, căci 
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într-adevăr era gata să-și dea și viața pentru 
Lege. 

Trăgând, zice, bărbați și femei.  
Observați atât încrederea [lui în faptul că 

face un lucru bun], cât și violența și înverșu- 
narea. Pe toți care au căzut în mâinile sale i-a 
supus la tot felul de cazne. Căci în urma uci- 
derii de curând, devenise mai îndrăzneț. 

 
De aceea, cei care s-au risipit în afară, 

au mers pretutindeni, propovăduind cuvân- 
tul. Apoi Filip s-a coborât în cetatea Sama- 
riei și le-a propovăduit lor pe Hristos. Și 
poporul, într-un suflet, a luat aminte la cele 
pe care le spunea Filip, ascultând și văzând 
minunile pe care le făcea.  

Căci duhurile necurate, strigând cu 
glas mare, ieșeau din mulți care erau pose- 
dați și mulți, care erau paralitici și schilozi, 
se vindecau. 

Și era mare bucurie în cetate. Dar era 
acolo un bărbat, pe nume Simon, care mai 
înainte era făcând vrăji în cetate și ferme- 
când446 neamul Samariei (8, 4-9). 
 
Vedeți o altă încercare, aceasta cu Simon.  
 

Zicând despre sine, spune, că ar fi 
cineva mare. La care luau aminte toți, de la 
cel mai mic până la cel mai mare, zicând: 
Acest om este puterea lui Dumnezeu cea 
mare. Și luau aminte la el pentru că, de 
mult timp, îi fermeca pe ei cu vrăji. 

                                           
446 Cu sensul: făcând farmece. 
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Dar când l-au crezut pe Filip propovă- 
duind cele privitoare la Împărăția lui Dum- 
nezeu și numele lui Iisus Hristos, s-au bote- 
zat, atât bărbații cât și femeile. 

Atunci chiar și Simon a crezut și, după 
ce a fost botezat, i-a urmat lui Filip și se 
uimea văzând minunile și semnele care se 
făceau. 

Deci când Apostolii, care erau la 
Ierusalim, au auzit că Samaria a primit 
cuvântul lui Dumnezeu, i-a trimis la ei pe 
Petru și pe Ioan, care, când s-au coborât [în 
Samaria], s-au rugat pentru ei, ca să pri- 
mească pe Duhul Sfânt (8, 9-15). 

 
Și (totuși) se făcuseră semne mari: cum de 

ei nu primiseră pe Duhul? Ei primiseră pe 
Duhul, adică spre iertarea păcatelor, dar pe 
Duhul facerii de minuni nu Îl primiseră. 

 
Căci încă nu se pogorâse peste 

niciunul dintre ei, ci erau numai botezați în 
numele Domnului Iisus. Atunci și-au pus 
mâinile peste ei și ei au primit pe Duhul 
Sfânt (8, 16-17). 

 
Căci, pentru a vedea că aceasta era 

situația, și că nu primiseră pe Duhul facerii de 
minuni, remarcați cum, văzând urmarea, Simon 
a venit și a cerut [și el] aceasta. 

 
Și văzând Simon că prin punerea 

mâinilor Apostolilor se dăruia Duhul Sfânt, 
le-a adus bani, zicând:  
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Dați-mi și mie această putere, pentru 
ca, pe oricine mi-aș pune mâinile, să pri- 
mească Duhul Sfânt! (8, 18-19). 

 
Prigoana, zici tu, s-a întărit. Este adevărat, 

dar, în același timp, oamenilor care au fost mai 
înainte posedați (de puterile vrăjmașe) le-a 
adus eliberarea. Căci a împlântat minunile ca pe 
o cetate, în inima ținutului vrăjmașilor. 

Nici măcar moartea lui Ștefan nu a putut 
potoli furia lor, ba chiar mai mult a sporit-o. I-a 
împrăștiat departe pe învățători, încât ucenicia 
a devenit cu atât mai mare. 

Și era mare bucurie (8, 4). Și totuși fusese 
plângere mare (8, 2). Adevărat, dar observați din 
nou binele, căci a fost o eliberare [după ce,] de 
mult timp (8, 11)[, Simon îi ținea înrobiți prin 
vrăji demonice]. 

Și cum a venit el să-l boteze [Filip] și pe 
Simon? După cum și Hristos l-a ales pe Iuda.  

Și văzând semnele (8, 13) pe care acela le 
făcea, atâta timp cât nici ceilalți447 nu au primit 
puterea de a lucra semne, nu a îndrăznit să 
ceară acest lucru. 

Cum se face atunci că [Apostolii] nu l-au 
lovit cu moarte, așa cum au făcut cu Ananias și 
Sapfira? Căci și în vremurile de demult, cel ce 
aduna lemne (în ziua sâmbetei) a fost omorât 
ca o avertizare pentru ceilalți (Num. 15, 32) și în 
nicio altă împrejurare altul nu a mai suferit 
aceeași soartă.  

                                           
447 Cei nou-botezați. 

389



 

 

Deci la fel este și aici448: 
 

Petru a zis către el: Piară banii tăi, 
pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu 
poate fi cumpărat cu bani! (8, 20). 

 
De ce aceștia nu au primit pe Duhul Sfânt, 

când au fost botezați? Fie pentru că Filip a 
orânduit această cinste pentru Apostoli, fie 
pentru că nu avea acest dar [al facerii de 
minuni] de împărțit. Sau poate că era unul 
dintre cei șapte [diaconi], ceea ce se poate 
spune mai degrabă. De aici înțeleg că Filip era 
unul dintre Apostoli449. 

Dar luați aminte că aceia [Apostolii] nu au 
plecat [în Samaria]. A fost o poruncă dumne- 
zeiască ca aceștia să se ducă [Filip și alții], iar 
aceia să lipsească, pentru Duhul Sfânt. Căci au 
primit puterea de a lucra minuni, dar nu și de 
a-L împărtăși pe Duhul și altora: aceasta era 
prerogativa Apostolilor.  

Și vedeți (cum i-au trimis) pe verhovnici, 
nu pe alții, ci pe Petru și pe Ioan. Și văzând 
Simon, zice, că prin punerea mâinilor Aposto- 
lilor se dăruia Duhul Sfânt, a vrut ca pe oricine 
mi-aș pune mâinile, să primească Duhul Sfânt 
(8, 18-19). 

                                           
448 Adică Dumnezeu a pedepsit o singură dată cu 

asprime, pentru că o singură pildă de acest fel este de 
ajuns pentru cei înțelepți ca să se înțelepțească.  

Dumnezeu nu repetă aceste pedepse drastice 
pentru că ar însemna ca oamenii să creadă și să-L 
asculte numai din frică și numai tremurând, dacă ne-ar 
pedepsi în fiecare clipă după dreptate. 

449 Nu unul dintre cei doisprezece, ci altul. 
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[Și Apostolii făceau aceasta] după cum a 
făcut [mai târziu] și Pavel, când vorbeau în 
limbi (19, 6). 

Luați aminte la purtarea odioasă a lui 
Simon! Le-a adus bani cu ce scop? Și totuși nu l-
a văzut pe Petru făcând aceasta pentru bani. Și 
nu din prostie a procedat el astfel, ci pentru că a 
vrut să-i ispitească, pentru că a vrut să găsească 
motiv de acuzare împotriva lor450. 

Și de aceea și Petru zice:  
 

Tu nu ai nici parte, nici sorț în 
aceasta451, căci inima ta nu este dreaptă 
înaintea lui Dumnezeu etc (8, 21). 
 
Încă o dată scoate la lumină ceea ce era în 

cugete, pentru că Simon credea că va scăpa 
descoperirii. 

 
Pocăiește-te, deci, de această răutate 

a ta și roagă-te lui Dumnezeu pentru ca, 
poate, gândul inimii tale să-ți fie iertat! 
Căci eu simt [că este] legătura nedreptății 
[în tine]. Atunci a răspuns Simon și a zis: 
Rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca 
nimic din acestea pe care le-ai grăit să nu 
vină asupra mea! (8, 22-24). 

 
                                           

450 E sfatul păcătoșilor dintotdeauna, chiar și în 
fața celor mai mari evidențe ale sfințeniei. Ei își zic în 
sinea lor: dar poate că nu este atât de drept pe cât zice 
și face, să-i punem la încercare sfințenia și dreptatea, 
să vedem cât poate să ne rabde răutatea etc. Și dacă nu 
va putea să rabde întru totul, avem motive ca să-l acu- 
zăm că nu e sfânt așa cum zice. 

451 În propovăduirea apostolică. 
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Chiar și aceasta a făcut-o numai de formă, 
[ca o pocăință falsă] numai din cuvinte, desigur, 
când ar fi trebuit să lăcrimeze și să se jelească 
precum unul care se căiește.  

Dacă s-ar putea să-ți fie ție iertat: [spune 
acestea] nu ca și cum el ar fi plâns și totuși nu 
ar fi fost iertat [de Dumnezeu, dacă s-ar fi 
pocăit cu adevărat], dar acesta este, de aseme- 
nea, și felul Profetului de a denunța în mod 
categoric (avpagoreu,ein) și nu de a spune: Orice 
ar fi, dacă faci aceasta, păcatul tău ți se va ierta, 
ci că, în orice înțelept, pedeapsa va avea ur- 
mare. 

De aceea, cei care s-au risipit în afară, au 
mers pretutindeni, propovăduind cuvântul. Dar 
aș vrea ca voi să lăudați felul în care, chiar și în 
vreme de nenorocire, ei nu au neglijat propovă- 
duirea.  

Ascultând și văzând minunile pe care el le 
făcea (8, 6). (Recapitulare (8, 4-6).  

Ca și în cazul lui Moisis, spre deosebire de 
magi/ vrăjitori, [unde] minunile erau în mod 
evident minuni, asemenea și aici. 

[Mai înainte] era magie, astfel încât aceste 
semne au fost arătate. Căci duhurile necurate, 
strigând cu glas mare, ieșeau din mulți care erau 
posedați (8, 7). Aceasta era o minune evidentă, 
nu după cum făceau vrăjitorii, căci celălalt 
(Simon) îi lega, desigur, pe oameni cu vrăji. 

Și mulți care erau paralitici și schilozi se 
vindecau: nu exista înșelăciune aici, căci nu era 
nevoie decât ca ei să meargă și să vorbească [ca 
să se vădească adevărul minunii]. 

La care luau aminte toți, de la cel mai mic 
până la cel mai mare, zicând: Acest om este 
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puterea lui Dumnezeu cea mare (8, 10). Și astfel 
s-au împlinit cele grăite de Hristos: Vor veni 
hristoși falși și profeți falși întru numele Meu 
(Mt. 24, 24). 

Și luau aminte la el pentru că, de mult timp, 
îi fermeca pe ei cu vrăji (8, 11). Și totuși ar fi 
trebuit să nu fie niciun demonizat acolo, având 
în vedere faptul că de multă vreme el îi fermeca 
pe ei cu vrăjile sale. Dar dacă [, dimpotrivă,] 
erau mulți demonizați, mulți paralitici, [în- 
seamnă că] aceste pretexte452 nu erau adevărate. 

Dar Filip, prin cuvântul său, i-a câștigat pe 
ei, vorbindu-le despre Împărăția lui Hristos (8, 
12). 

Căci ceea ce a zis: Rugați-vă pentru mine, e 
o mărturisire pe care a făcut-o în mod minci- 
nos. Vedeți-l ce ticălos este: când a fost osândit, 
atunci a crezut! Când iarăși a fost osândit, 
atunci a devenit smerit. 

Văzând minunile și semnele care se făceau 
(se uimea (8, 13) și a venit [după Filip]). S-a 
gândit că va scăpa neprins.  

S-a gândit că treaba era un meșteșug 
[vrăjitoresc]/ o șmecherie. Dar când a văzut că 
nu-i poate înșela pe Apostoli [atunci s-a prefă- 
cut că se pocăiește]. 

Apoi se teme de mulțime și îi e frică să 
nege [că a cugetat cu nemernicie]. Și totuși ar fi 
putut să spună: N-am știut, am făcut-o din 
prostie. Dar el a fost îngrozit, întâi, de împre- 
jurarea de mai înainte, fiind apoi copleșit de 

                                           
452 Pretextele lui Simon Magul, care susținea că i-

ar fi ajutat pe oameni prin vrăjile lui. Însă cum i-a 
ajutat, când ținutul era plin de demonizați și de 
bolnavi de tot felul? 
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minuni și, în al doilea rând, de aceasta: că 
gândurile sale au fost dezvăluite. 

De aceea pleacă departe, la Roma, crezând 
că Apostolul nu va ajunge curând acolo. 

 
Iar ei, mărturisind și propovăduind 

cuvântul Domnului, s-au întors la Ierusa- 
lim (8, 25). 
 
Mărturisind probabil din cauza lui (Si- 

mon), pentru ca să nu mai fie înșelați, pentru ca 
de aici înainte să fie în liniște.  

Propovăduind, zice, cuvântul Domnului, s-
au întors la Ierusalim. De ce se întorc acolo 
unde era stăpânirea celui rău, unde se aflau cei 
care erau cel mai mult înclinați ca să-i ucidă? 
Fac precum conducătorii de oști în război, care 
ocupă acea parte a câmpului de luptă care este 
răvășită mai mult. 

 
Și au propovăduit Evanghelia în multe 

sate ale samaritenilor (8, 25). 
 

Vedeți-i iarăși cum nu și-au propus să vină 
în Samaria, ci au fost obligați de presiunea 
persecuției, după cum s-a întâmplat și în cazul 
lui Hristos. Și cum, atunci când Apostolii s-au 
dus acolo, au făcut-o pentru oamenii care erau 
acum credincioși și nu mai erau samariteni. 

Deci când Apostolii, care erau la Ierusalim, 
au auzit că Samaria a primit cuvântul lui 
Dumnezeu, i-a trimis la ei pe Petru și pe Ioan (8, 
14).  I-au trimis pe ei din nou, ca să îi scape de 
magie/ vrăjitorie. Și, în afară de asta, (Domnul) 
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le-a dat lor un exemplu în vremea când sama- 
ritenii au crezut [în El] (In. 4, 39)453. 

Și în multe sate ale samaritenilor, zice, au 
propovăduit Evanghelia (8, 25). Observați cât de 
pline de fapte erau chiar și călătoriile lor, cum 
nu făceau nimic fără un scop [sfânt]. 

Asemenea călătorii și noi ar trebui să fa- 
cem. Și de ce vorbesc de călătorii? Mulți stă- 
pânesc sate și pământuri și nu le acordă nicio 
atenție, nici nu au nicio grijă în privința acestui 
lucru. Băile pot fi întreținute, veniturile lor pot 
să crească, curțile și clădirile să se înalțe: pentru 
acestea trec printr-o sumă de griji și suferințe. 
Dar pentru sufletele lor, nu. 

Când vedeți spini – răspundeți-mi! – îi 
tăiați, îi ardeți, îi distrugeți degrabă, pentru a vă 
scăpa pământul de răul care crește pe el. Și îi 
vedeți pe muncitorii [pământului] înșiși năpă- 
diți de spini și nu îi tăiați și nu vă temeți de Stă- 
pânul Însuși, Care vă va chema să dați seama? 

Căci nu ar trebui fiecare credincios să clă- 
dească o Biserică, să găsească un Învățător, să 
lucreze împreună cu el [la mântuirea sufle- 
tului], să facă aceasta mai presus de orice alt 
scop, pentru ca toți să fie creștini? 

Spune-mi cum se poate ca cel ce lucrează 
pentru tine să fie creștin, când te vede pe tine 
atât de nepăsător de mântuirea lui? Nu poți să 
faci minuni și să îl faci credincios. Dar prin 
mijloacele care stau în puterea ta, convinge-l: 
prin bunătate, prin lucruri bune, prin blândețe, 
prin comportare bună! 

Piețele, într-adevăr, și băile oferă cel mai 
mult. Dar nu și Bisericile. Nu, ci mai degrabă 

                                           
453 După discuția cu Sfânta Fotini samariteanca. 
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orice altceva mai mult decât aceasta. De aceea 
vă rog și vă implor, vă rog stăruitor, ca pentru o 
favoare, da, spun aceasta ca pe o lege, ca să nu 
fie moșii/ proprietăți care să fie văzute lipsite de 
Biserică! 

Nu-mi spuneți: Este una aproape, este una 
în locurile învecinate; cheltuiala [noastră] este 
mare, veniturile nu prea mari. Dacă aveți ceva 
de cheltuit pentru săraci, cheltuiți-i acolo: mai 
bine acolo decât aici! 

Întreține un Învățător, întreține un Diacon 
și un trup preoțesc întreg. Ca pe o mireasă sau 
ca pe o soție pe care o iei sau ca pe o fiică pe 
care o dai în căsătorie, astfel să te comporți pe 
lângă Biserică: să-i dai o zestre. Astfel vor fi bu- 
nurile tale binecuvântate.  

Căci ce nu va fi acolo, dintre toate, care să 
nu fie bun? E puțin lucru, spune-mi, ca jgheabul 
tău să fie binecuvântat, puțin lucru, spune-mi, 
ca dintre roadele tale, Dumnezeu să fie primul 
care să guste și ca primele roade să fie acolo, cu 
El?  

Și apoi, chiar și pentru pacea lucrătorilor 
este un lucru bun. Apoi preotul va fi între ei ca 
cineva pe care îl respectă și acest lucru va 
contribui la siguranța bunurilor. Vor fi mereu 
rugăciuni acolo datorită ție, cântări [liturgice] și 
împărtășiri datorită ție și aducerea Jertfei Dom- 
nului în fiecare zi. 

Căci numai gândește-te ce laudă va fi ca, 
deși alții au zidit morminte impunătoare, să 
poți spune după aceea: Nici unul ca acesta!, tu, 
cel ce ai înălțat Biserici. Gândește-te că, chiar 
înainte de venirea lui Hristos îți vei primi plata 
ta, pentru că ai înălțat altarele lui Dumnezeu. 
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Presupune că un împărat ți-ar fi poruncit 
să zidești o casă în care el să locuiască: nu ai fi 
făcut totul pentru a-l mulțumi? Iar acum, aici, 
este palatul lui Hristos, Biserica, Biserica pe 
care o zidești. Nu te uita la cheltuieli, ci soco- 
tește beneficiul! 

Oamenii de acolo îți cultivă pământul: 
cultivă și tu sufletele lor! Ei îți aduc ție roadele 
[pământului], tu ridică-i către cer!  

[Dumnezeu,] Cel ce face începutul, este 
Cauza tuturor celorlalte lucruri, iar tu vei fi 
cauza pentru care oamenii sunt aduși la învă- 
țătura creștină/ sunt făcuți catehumeni (kath- 
coume,nwn), atât aici, cât și pe moșiile învecinate.  

Băile voastre doar îi fac pe țărani mai slabi, 
tavernele voastre le deschid gustul destrăbălării 
și totuși le dați aceste lucruri pentru [a avea] în- 
credere [în voi]. Piețele și târgurile voastre, pe 
de altă parte, provoacă lăcomia.  

Dar gândiți-vă: ce lucru ar fi să vezi un 
preot, închipuirea vie a lui Avraam, cu părul 
înspicat, prăfuit, săpând și muncind cu mâinile 
lui? Ce poate fi mai frumos decât un asemenea 
câmp? Virtutea lor454 înflorește.  

Nu există acolo neastâmpăr, ci dimpotrivă, 
acesta este îndepărtat. Nu există beție și ușură- 
tate/ zburdălnicie, nu, pentru că sunt alungate, 
nici vanitate, pentru că este stinsă. 

Ci toate caracterele binevoitoare strălucesc 
și mai mult prin simplitatea purtărilor. Ce bine 
e să mergi mai departe și să intri în Casa lui 
Dumnezeu și să știi că cineva a construit-o el 
însuși. [Acela] să se întindă pe spate în așternu- 
tul său și, după bucuriile trupești ale plimbării 
                                           

454 A lucrătorilor. 

397



 

 

în aer liber, să fie de față atât la slujba de 
dimineață cât și la cea de seară, să-l aibă pe 
preot ca invitat la masa sa, împreună cu el să se 
bucure de binecuvântarea sa și să-i vadă și pe 
alții venind acolo. 

Acesta este un zid pentru câmpurile sale, 
aceasta înseamnă [cu adevărat a fi] în siguranță. 
Acesta este câmpul despre care s-a zis: Mireas- 
ma câmpiei pline455 pe care a binecuvântat-o 
Domnul (Fac. 27, 27). 

Dacă, chiar și fără aceasta, la țară este plă- 
cut, pentru că este atâta liniște, atâta eliberare 
de grijile treburilor, cu cât mai mult nu va fi 
[astfel], când se va adăuga și aceasta? Ținutul 
cu o Biserică este ca un Rai al lui Dumnezeu. 
Nu există dezbinare acolo, nici agitație, nu 
există vrăjmași din neînțelegere, nici erezii. 

Acolo îi vei vedea pe toți că sunt prieteni, 
având aceleași învățături împreună. Liniștea 
însăși [a locului] te va conduce la vederi mai 
înalte456 și primindu-te astfel pregătit pentru în- 
țelepciune, preotul îți va dărui o vindecare mi- 
nunată. 

Căci aici, orice am spune, zgomotul pieței 
face să se împrăștie toată [adunarea minții]. Dar 
acolo, ceea ce vei auzi vei păstra în minte. Prin 
el [preot] vei fi un cu totul alt om și, mai mult, 
oamenilor de acolo le va fi un povățuitor, va 

                                           
455 Plină de iarbă verde și de flori. 
456 Tocmai de aceea, oamenii zilelor noastre spun 

că nu suportă liniștea prea multă care e la țară, după 
cum nu suportă nici liniștea pădurilor sau a locurilor 
din natură pe care nu le mai privesc ca pe niște oaze 
de liniște, în care să se retragă și să se reculeagă, ci 
mentalitatea tineretului de azi este să strice liniștea.    
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veghea asupra lor atât prin prezența cât și prin 
influența sa în a forma purtările. 

Și care, întreb, ar fi cheltuielile? Fă pentru 
început un mic naos, pentru a sluji ca Biserică. 
Cel care va veni după tine va construi un prid- 
vor, cel ce va veni după el va adăuga alte lucrări, 
iar întregul va fi pus pe seama ta. Tu dai puțin 
și primești răsplata pentru întreg. În orice caz, 
fă un început, pune o temelie! Îndemnați-vă 
unii pe alții, întreceți-vă unul cu altul în această 
privință!  

Însă unde sunt paie și grâne și lucruri ca 
acestea care trebuie strânse, nu există greutate 
de a construi [hambare și ce mai trebuie]. Dar 
pentru un loc în care să fie strânse roadele su- 
fletului, nu ne vine niciun gând. Iar oamenii 
trebuie să meargă kilometri întregi și să facă 
lungi călătorii ca să ajungă la Biserică. 

Gândiți-vă ce bine este când preotul vine 
la Biserică, cu toată liniștea, ca să [îi] atragă [pe 
oameni] aproape de Dumnezeu, și spune rugă- 
ciuni pentru sat, zi de zi, și pentru cel care îl 
stăpânește457.   

Spune, e puțin lucru ca, întotdeauna, nu- 
mele tău să fie pomenit în rugăciuni la Sfânta 
Jertfă și ca să fie făcute rugăciuni pentru sat, zi 
de zi, către Dumnezeu? Cât de mult acest lucru 
te umple de binefaceri, întru toate! 

Se poate întâmpla ca anumite persoane 
(mari), de vază, să locuiască în vecinătate și să 
aibă supraveghetori.  

Acum pe tine, fiind [mai] sărac [decât ele], 
nu s-ar osteni vreunul să te viziteze. Dar pe 

                                           
457 Pentru nobilul/ boierul pe pământul căruia se 

află satul. 
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preot cel mai probabil este că l-ar invita și l-ar 
pune la masa lor. 

Cât de mult bine iese din aceasta458! În 
primul rând, satul ar fi liber de orice bănuială 
rea. Nimeni nu l-ar acuza de crimă sau de furt, 
[pentru că] nimeni nu ar putea suspecta nimic 
de felul acesta. [De asemenea,] mai au și o altă 
mângâiere, dacă se întâmplă boală sau moarte.  

Apoi, iarăși, prieteniile formate între oa- 
meni care merg alături unul de altul (la Bise- 
rică) nu sunt făcute la întâmplare sau în mod 
prostește, iar întâlnirile [care au loc] acolo sunt 
cu mult mai desfătătoare decât cele care se 
întâmplă în piețe și târguri. 

Oamenii înșiși vor fi mai cinstiți, datorită 
preotului lor. Cum se face că auziți că Ierusali- 
mul era cel mai cinstit în vremurile vechi, mai 
presus decât toate celelalte cetăți? De ce era 
astfel? Datorită religiei care era predominantă 
atunci.  

De aceea, acolo unde Dumnezeu este 
slăvit, nu este niciun rău și, dimpotrivă, acolo 
unde nu este slăvit, nu este niciun lucru bun. 

Va fi pace multă cu Dumnezeu și cu oa- 
menii [, dacă veți avea Biserică aproape]. Vă rog 
numai să nu fiți nepăsători, ci numai să vă 
apucați de această treabă. 

Căci cel care va deosebi pe cele cinstite de 
cele necinstite va fi ca gura lui Dumnezeu (cf. 
Ier. 15, 19). Cel care se învrednicește și răscum- 
pără atât de multe suflete, nu numai că acum 
este [plin de har] și va fi până la venirea lui 
Hristos, dar ce cinste nu va culege acel om de la 
Dumnezeu [și în veșnicie]? 

                                           
458 Din construcția unei Biserici. 
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Înălțați-vă o garnizoană împotriva diavo- 
lului: căci aceasta este Biserica! De aici, ca din 
niște cartiere militare, întindeți-vă mâinile la 
muncă! Mai întâi lăsați oamenii să le întindă la 
rugăciune și apoi să plece la muncă. Astfel va fi 
putere a trupului, astfel ogorul va fi îmbelșugat, 
astfel răul va fi ținut departe. 

Nu este cu putință a închipui în cuvinte 
desfătarea care se naște de aici, până când se va 
împlini [ridicarea Bisericii]. Nu vă uitați la 
aceasta, că nu aduce venituri, iar dacă nu o fa- 
ceți în duhul acesta, mai bine nu o faceți deloc! 

Dacă nu vă gândiți la câștiguri, atunci veți 
primi de aici mai mult decât din toată proprie- 
tatea [pe care o aveți]. Dar dacă nu simțiți 
astfel, mai bine lăsați-o baltă. Dacă nu consi- 
derați că această lucrare vă zidește pe voi mai 
mult decât oricare alt lucru. 

Ce poate fi mai mare decât acest câștig, 
care este adunarea sufletelor în aria cerului? Vai 
vouă dacă nu știți cât de mult înseamnă să 
câștigați suflete! Ascultați ceea ce îi spune Hris- 
tos lui Petru: Paște oile Mele! (In. 21, 15-17).   

Dacă, văzând că oile unui împărat sau 
hergheliile de cai, neavând staul sau grajd, se 
expun pierzării, te-ai duce să ai grijă de ele și le-
ai construi staul sau grajduri și, de asemenea, ai 
rândui un păstor sau îngrijitor de cai ca să se în- 
grijească de ele, ce nu ar face împăratul pentru 
tine, drept răsplată? Iar acum tu aduni turma 
lui Hristos și pui păstor peste ele și consideri că 
nu este mare dobândă cea pe care o câștigi? 

Dar, dacă cineva, care jignește chiar și 
numai pe una [dintre aceste oi ale lui Hristos], 
va suferi o pedeapsă atât de mare, cum poate 
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cel care salvează atât de multe să fie vreodată 
pedepsit? 

Ce păcat va avea de aici înainte459? Căci, 
chiar dacă îl are, nu îl șterge aceasta460? Din 
pedeapsa cu care este amenințat cel care jig- 
nește, înțelegeți răsplătirea [dăruită] celui care 
salvează. Căci dacă nu era mântuirea chiar și a 
unui singur suflet o problemă de mare impor- 
tanță, atunci a jigni nu L-ar fi mișcat pe Dum- 
nezeu spre o așa de mare mânie. 

Știind aceste lucruri, să ne îndreptăm 
numaidecât spre această lucrare duhovnicească. 
Și fiecare461 să mă cheme [și] pe mine [să parti- 
cip] și vom ajuta împreună, fiecare după pute- 
rile noastre. 

Dacă ar fi trei stăpâni [de pământuri] 
uniți, să-și facă fiecare partea sa. Dacă nu este 
decât unul, îi va inspira și pe ceilalți, care sunt 
în vecinătate. 

Numai fiți râvnitori pentru a face aceasta, 
vă rog, pentru ca în fiecare lucru plăcând lui 
Dumnezeu, să putem ajunge la veșnicele bine- 
cuvântări, prin harul și mila Domnului nostru 
Iisus Hristos, împreună cu Care Tatălui și Sfân- 
tului Duh fie slava, stăpânirea și cinstea, acum 
și pururea și în veacul cel fără de sfârșit! Amin. 
  

                                           
459 Pe care Dumnezeu să nu îl șteargă cu milos- 

tivire, dacă se va ruga pentru aceasta. 
460 Fapte bună săvârșită. 
461 Dintre cei care se decid să îi urmeze apelul 

făcut la predică. 
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Omilia XIX 
 
 

Și Îngerul Domnului a grăit către 
Filip, zicând: Scoală-te și mergi către sud/ 
miazăzi, spre calea care se pogoară de la 
Ierusalim spre Gaza, care este pustie. Iar el 
s-a ridicat și a plecat (8, 26-27). 

 
 
Mi se pare mie că acesta (Filip) era unul 

dintre cei șapte [Diaconi]. Căci [dacă ar fi 
plecat] de la Ierusalim, nu ar fi mers către sud, 
ci către nord. Însă din Samaria era către sud. 

Care este pustie: astfel încât să nu aibă 
nicio frică de vreun atac din partea evreilor. 

Iar el nu a întrebat: Pentru ce?, ci s-a ridi- 
cat și a plecat.  

 
Și iată, zice, un bărbat din Etiopia, un 

famen, mare dregător al Candachiei, împă- 
răteasa etiopienilor, care avea în grijă toată 
vistieria ei și care venise la Ierusalim ca să 
se închine, se întorcea și, stând în carul său, 
citea pe Profetul Isaia (8, 27-28). 

 
Mari laude [i se cuvin] acestui om, fiindcă 

el, locuind în Etiopia și copleșit cu atât de 
multe treburi, nefiind o petrecere la care să 
meargă și trăind în acea cetate idolatră [a 
Etiopiei], a venit la Ierusalim ca să se închine. 
Mare este și râvna sa pentru studiu462, încât 
chiar stând în carul său, citea.  

                                           
462 Pentru cercetarea Scripturii. 
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Și, zice, Duhul a grăit către Filip: Apropie-
te și te alătură acestui car! Iar Filip  alergat 
acolo la el și l-a auzit pe el citind pe Profetul 
Isaia și i-a zis: Înțelegi ceea ce citești? Iar el a zis: 
Cum aș putea, dacă nu mă va povățui cineva? (8, 
29-31). 

 
Vedeți iarăși evlavia sa! Căci, deși nu înțe- 

legea, citea, și apoi, după ce citea, cerceta/ cu- 
geta/ reflecta. 

 
Și l-a rugat pe Filip ca să urce și să 

stea cu el. Locul din Scriptură pe care îl 
citea era acesta:  

«Ca o oaie spre junghiere S-a adus și 
ca un miel, fără de glas înaintea celui care îl 
tunde pe el, așa nu Și-a deschis gura Sa. 
Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat. 
Și neamul Lui cine-l va spune? Căci s-a luat 
de pe pământ viața Lui». 

Iar famenul, răspunzând, a zis: Rogu-
te, despre cine grăiește Profetul aceasta? 
Despre sine însuși sau despre altcineva? 

Atunci Filip și-a deschis gura sa și a 
început de la această Scriptură și i-a 
propovăduit lui pe Iisus (8, 32-35). 

 
 
Înțelegeți cum toate sunt rânduite în mod 

providențial? Mai întâi [acela] citește și nu 
înțelege. Apoi citește chiar textul în care se vor- 
bea despre Patimă și despre Înviere și despre 
dar[ul Duhului].  
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Și, mergând pe cale, au venit la o apă 
oarecare și famenul a zis: Iată apă! Ce mă 
oprește să fiu botezat? (8, 36). 

 
Observați dorința plină de râvnă, remar- 

cați cunoașterea exactă463! 

                                           
463 Înțelegerea cu mare acuitate a celor pe care 

tocmai i le propovăduise Sfântul Apostol Filip. Nu l-a 
pus să-i repete. Nu l-a întrebat de mai multe ori ca să 
se asigure că a înțeles bine. Pentru că inima aprinsă de 
dragostea lui Dumnezeu face mintea o oglindă în care 
se întipăresc exact învățăturile lui Dumnezeu, fără 
greșeală. După cum și inima rece face ca mintea să fie 
lâncezitoare și să nu dorească să cunoască dumne- 
zeiasca teologie.  

Astăzi auzim foarte des, pe mulți, zicând că nu e 
nevoie atât de cunoaștere, cât să ai inimă bună. Însă 
aceasta este o minciună, pentru că inima bună și 
fierbinte pentru Dumnezeu face mintea lihnită de foa- 
me pentru cunoașterea dumnezeiască, pentru ca, apoi, 
citind și studiind, să o facă să înțeleagă cu ușurință 
adevărul și lucrurile grele ale teologiei dumnezeiești.  

Inima bună și simțitoare nu lasă niciodată min- 
tea să zacă în nepăsare și în nelucrare. Și invers: dacă 
mintea nu se adâncește în studiu și cunoaștere, inima 
se răcește tot mai mult și devine nepăsătoare față de 
Dumnezeu, chiar dacă omul susține că el e credincios. 

Dumnezeu nu cere cunoaștere multă de la cei 
care sunt cu adevărat săraci în posibilități materiale 
sau intelectuale, căci pe aceia îi păsuiește și îi judecă 
după lucrurile și împrejurările vieții lor.  

Însă de la ceilalți Dumnezeu așteaptă interes și 
studiu cel puțin egal cu cel cheltuit pentru a termina 
școala și facultatea și pentru angajare. Studii care, în 
zilele noastre, înseamnă foarte mult. Însă lui Dum- 
nezeu nu Îi este dăruită aceeași râvnă, măcar la aceeași 
manieră în care cineva depune efort pentru a-și lua o 
diplomă și a profesa/ a se angaja. 
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Și a poruncit carului să se oprească. Și 

s-au coborât amândoi în apă, Filip și cu 
famenul, și l-a botezat pe acesta. Și, când 
au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a răpit 
pe Filip, încât famenul nu l-a mai văzut. Și 
s-a dus în calea sa, bucurându-se (8, 38-
39). 

 
Dar de ce l-a dus de acolo Duhul 

Domnului [pe Filip]? [Pentru că] astfel împre- 
jurarea a fost arătată încă și mai minunată464. 
Căci chiar și atunci [după tâlcuirea Scripturii și 
Botez], famenul încă nu îl cunoștea pe el [cu 
adevărat, pe Apostolul Filip, adică]. De aceea s-
a întâmplat aceasta, pentru ca apoi Filip să fie 
motiv de minunare pentru el465. Căci, zice, s-a 
dus în calea sa, bucurându-se. 

Iar Filip s-a aflat în Azot. Și, mergând, 
binevestea în toate cetățile, până a venit în 
Chesaria (8, 40). 

                                                                                                 

Și răspunsul multor creștini ai noștri e că ei sunt 
„smeriți” și de aceea nu studiază și n-au timp de multă 
cunoaștere, care e numai pentru „îngâmfați”. Însă toc- 
mai „adânca smerenie” pretextată nu se prea vede la ei 
(spre deloc). 

464 A fost pentru încredințarea famenului că 
Dumnezeu S-a milostivit și a făcut o minune pentru el, 
prin aducerea Apostolului alături de el, ca să-i tâlcu- 
iască Scripturile. 

465 Adică, prin această uluitoare minune pentru 
famen, Dumnezeu i-a oferit un motiv puternic pentru 
ca acesta să reflecteze în continuare la lucrurile Dom- 
nului, să stăruiască cu și mai multă dragoste și 
înțelepciune, în lucrarea pe care el începuse să o facă 
de mai înainte, adică aceea a adâncirii cunoașterii lui 
Dumnezeu. 
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Acesta (Filip, de aceea) a fost unul dintre 
cei șapte, căci mai apoi, cu adevărat, este găsit 
în Chesaria. 

De aceea, a fost un lucru bun și folositor 
acela că Duhul l-a dus de acolo pe Filip. Altfel 
famenul ar fi dorit să meargă cu el, iar Filip l-ar 
fi îndurerat neîmplinindu-i dorința, pentru că 
nu venise încă vremea.  

Dar în același timp era o încredințare 
încurajatoare pentru aceia care, de asemenea, 
aveau să se impună în fața păgânilor.  

Căci, într-adevăr, vrednicia credinței (to. 
avxio,piston) primilor credincioși a fost de ajuns 
pentru a-i mișca466. Dacă famenul ar fi rămas 
acolo, ce vină i se putea găsi?  

[Însă încă nu îl cunoștea pe Filip:] căci de 
aceea zice: s-a dus în calea sa, bucurându-se. 
Căci dacă l-ar fi cunoscut [de la început, ca 
Apostol minunat al Domnului], nu ar mai fi fost 
[acum] atât de bucuros. 

Și Îngerul Domnului etc. (Recapitulare 8, 
26). Vedeți-i pe Îngeri cum priveghează asupra 
propovăduirii! Nu propovăduiesc ei înșiși, dar îi 
cheamă pe aceștia [pe Apostoli] la lucrare.  

Însă natura minunată a împrejurării este 
arătată, de asemenea, în aceasta: că ceea ce în 
vechime se întâmpla rar și cu greutate, acum se 
petrece cu ușurință și vedeți cât de des!  
                                           

466 Pe ceilalți, în fața cărora cei care au crezut 
mai întâi au devenit propovăduitori.  

Cu alte cuvinte, Sfântul Ioan sugerează că 
famenul s-a dus în calea sa și a devenit binevestitor al 
lui Hristos în țara sa.  

Un lucru care a fost mai folositor, în acel 
moment, decât dacă l-ar fi urmat pe Sfântul Apostol 
Filip. 

407



 

 

Un famen, zice, mare dregător al Canda- 
chiei, împărăteasa etiopienilor (8, 27): căci acolo 
femeile erau însărcinate să conducă [statul] 
încă din vechime și aceasta era legea la ei. 

Filip încă nu știa pentru cine a venit în 
pustie.  

Însă ce ar fi putut împiedica înțelegerea 
tuturor (acestor predanii) în mod acurat, pe 
când era în car?  

[Căci se spune:] Citea pe Profetul Isaia (8, 
28). [Dar famenul nu înțelegea] pentru că dru- 
mul era pustiu [și nu avea pe cine să întrebe] și 
nu exista nicio lămurire în această chestiune. 
Băgați de seamă, de asemenea, și momentul din 
zi [în care se petrec lucrurile]: în vipia (zilei). 

Și Duhul a grăit către Filip (8, 29): acum nu 
Îngerul, ci Duhul îl zorește pe el. De ce aceasta? 
Atunci a avut loc vedenia [îngerească], într-o 
formă mai grosieră, prin Înger, căci aceasta este 
pentru cei care sunt mai mult trupești, dar 
Duhul este pentru cei care sunt mai mult du- 
hovnicești. 

Și cum i-a vorbit El [Duhul] lui [Filip]? 
Desigur, l-a inspirat să facă aceasta467. De ce nu 
i-a apărut Îngerul celuilalt și nu l-a adus [pe 
famen] la Filip? Pentru că, cel mai probabil, nu 
ar fi fost convins, ci înfricoșat.  

Luați aminte la înțelepciunea lui Filip, căci 
nu îl acuză pe el [pentru faptul că nu înțelegea 
ce citea] și nu zice: Cunosc lucrurile acestea 
foarte bine. Nici nu îl lingușește spunându-i: 

                                           
467 I-a vorbit lăuntric, vorbire pe care o înțeleg 

numai oamenii duhovnicești și care nu este o simțire 
obișnuită, adică o aplecare oarecare spre a face ceva, 
pe care o poate simți oricine într-o situație sau alta.  
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Fericit ești tu, cel care citești! Ci remarcați 
vorbirea sa, cât de departe este atât de asprime, 
cât și de lauda exagerată. Este mai degrabă 
vorbirea unui om blând și prietenos. 

Înțelegi ceea ce citești? (8, 30). Căci era 
nevoie ca el să se cerceteze pe sine însuși, dacă 
are o dorință plină de dor.  

[Filip] lasă să se înțeleagă destul de bine că 
el cunoștea faptul că celălalt nu știa nimic, 
zicând: Înțelegi ceea ce citești?, iar în același 
timp îi arată că mare e comoara [de înțelep- 
ciune și de sfințenie] care zăcea acolo [, necu- 
noscută încă de famen].  

De asemenea, se spune în mod evident că 
famenul nu a căutat la înfățișarea [sch/ma] exte- 
rioară (a omului) și nu a zis: Dar cine ești tu?, 
nici nu l-a contrazis, nu și-a dat aere și nici nu a 
zis că știe [ce citește].  

Dimpotrivă, el își mărturisește neștiința. 
De aceea se și lasă învățat. Îi arată doctorului 
rana [: neînvățătura sa]. Înțelege într-o clipă 
atât faptul că el [Filip] cunoaște lucrurile, cât și 
că este dispus să-l învețe.   

Vedeți-l cât de mult este liber de semeție, 
[căci] înfățișarea exterioară [a lui Filip] nu 
anunța nimic extraordinar! Dar el era atât de 
doritor să învețe, încât a arătat toată luarea 
aminte față de cuvintele aceluia. Iar cuvântul 
[care zice:] Cine caută, găsește (Mt. 7, 8), [acela] 
s-a împlinit întru el. 

Și, zice, l-a rugat pe Filip ca să urce și să 
stea cu el (8, 31). Înțelegeți râvna lui, dorința lui 
plină de dor? Dar dacă cineva spune că el ar fi 
trebuit să aștepte ca (să vorbească) Filip, (răs- 
punsul este) că el nu știa despre ce era vorba.  
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Nu ar fi putut în niciun fel să bănuiască 
ceea ce celălalt avea să-i spună, ci doar a 
presupus că urma să primească o (învățătură 
despre) profeție. Și, mai mult, aceasta dovedea 
cinstire [față de Filip], pentru că nu l-a tras pe 
el în carul său, ci l-a rugat pe el [să urce]. 

Iar Filip – după cum am citit – a alergat 
acolo la el și l-a auzit pe el citind: chiar și faptul 
că a alergat a arătat că dorea să spună ceva. 

Locul din Scriptură pe care îl citea era 
acesta: «Ca o oaie spre junghiere S-a adus…» etc. 
(8, 32). Și această împrejurare, de asemenea, 
este o dovadă a minții sale înalte [filosofi,aj] [, 
a famenului], pentru că avea în mână pe acest 
Profet [, Isaias,] care este mai minunat decât 
toți ceilalți. 

[Iar] Filip nu îi explică lucrurile la întâm- 
plare, ci cu liniște [duhovnicească]. Ba chiar nu 
spune nimic până când nu este întrebat468. În 
împrejurarea anterioară, [famenul] l-a rugat pe 
el și la fel face și acum, zicând: Rogu-te, despre 
cine grăiește Profetul aceasta?  

[Și întreabă acest lucru] ca să știe dacă 
Profeții vorbesc în moduri diferite despre 
persoane diferite sau dacă vorbesc despre ei 
înșiși la o altă persoană: întrebarea [famenu- 
lui] demonstrează [că el avea] o minte foarte 
gânditoare. Acest famen ne face să ne fie rușine 
                                           

468 E un mod duhovnicesc plin de sensibilitate și 
de gingășie de a-L propovădui pe Hristos, fără a-l 
brusca pe celălalt. Este întru totul opusul felului în 
care procedează neoprotestanții, care, deși pretind că 
ei „evanghelizează” lumea „ca Apostolii”, se comportă 
de fapt foarte brutal, insinuându-se în discuții și în 
viața oamenilor cu tupeu și autopropunându-se indi- 
ferent dacă oameni au sau nu chef de „învățătura” lor. 
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nouă, atât celor săraci, cât și celor bogați 
[pentru că nu zăbovim în cugetare asupra 
Scripturii]469. 

Apoi, zice, au venit la o apă oarecare și 
famenul a zis: Iată apă! (8, 36). Și, iarăși, de 
bună voia sa el cere, zicând: Ce mă oprește să 
fiu botezat? Vedeți-i iarăși smerenia! Căci el nu 
zice: Botează-mă! [ca pe o poruncă], dar nici nu 
tace, ci grăiește [cuvinte care se află] undeva la 
mijloc între dorința puternică și teama plină de 
respect, zicând: Ce mă oprește? 

Înțelegeți că el avea învățătura (credinței) 
desăvârșită? Căci, într-adevăr, Profetul [Isaias] 
le avea pe toate [în cartea sa]: Întruparea, Pati-
ma, Învierea, Înălțarea, Judecata care va să vină. 
Iar pentru că arată râvnă nespusă a dorinței [de 
a se boteza], nu vă mirați. Ci să vă fie rușine 
vouă, tuturor, care sunteți încă nebotezați. 

Și, zice, a poruncit carului să se oprească 
(8, 38). A grăit și a dat porunca în aceeași clipă, 
înainte de a auzi (răspunsul lui Filip). 

Și, când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-
a răpit pe Filip (8, 39), pentru ca întâmplarea să 

                                           
469 Bineînțeles, folosirea persoanei I plural este 

aici o formă de exprimare a smereniei și ea nu înseam- 
nă că Sfântul Ioan Gură de Aur este printre cei care nu 
cam cugetau asupra Scripturii.  

Numai un nebun ar putea trage o asemenea 
concluzie și s-ar putea bucura văzând că Sfântul Ioan 
„mărturisește” că nici el însuși nu reflecta îndeajuns la 
Scriptură.  

Însă tocmai adânca lui înțelegere duhovnicească, 
cât și trimiterile la alte versete, din alte cărți scrip- 
turale, care necesită multă căutare și luminare dum- 
nezeiască pentru a fi citate în mod corelativ, dovedesc 
profunda și deasa lui aplecare asupra Scripturii. 
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fie arătată că este de la Dumnezeu, pentru ca el 
să nu creadă că era doar omenească.  

Și s-a dus, zice, în calea sa, bucurându-se. 
Aceasta s-a întâmplat pentru că el s-ar fi 
îndurerat dacă ar fi știut [cum sunt prigoniți 
creștinii]. Căci învrednicindu-se să-L primească 
pe Duhul, nici măcar nu a văzut lucrurile 
prezente. 

Iar Filip s-a aflat în Azot (8, 40). Mare a 
fost câștigul și pentru Filip. Ceea ce a auzit cu 
privire la Profeți, cu privire la Amvacum (Vil 1, 
36, LXX), cu privire la Iezechiil (Iez. 3, 12) și la 
ceilalți, el a văzut făcându-se cu sine. 

Se vede că a străbătut o mare distanță de 
acolo, din moment ce s-a aflat în Azot. Duhul l-
a pus acolo, unde trebuia să binevestească de 
aici înainte: Și, mergând, binevestea în toate 
cetățile, până a venit în Chesaria (8, 40). 

 
Iar Saul, încă suflând amenințare și 

ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a 
mers la arhiereu și a cerut de la el scrisori 
către Damasc, către sinagogi, ca, de va afla 
pe unii ai căii acesteia470, fie bărbați, fie 
femei, să-i aducă legați la Ierusalim (9, 1-2). 

 
El [Sfântul Luca] amintește în mod 

oportun despre râvna lui Pavel și arată că acesta 
este atras [de Hristos] chiar în mijlocul râvnei 
sale [cu care lupta împotriva lui Hristos]. 

 Încă suflând amenințare și ucidere: încă 
nesatisfăcut după uciderea lui Ștefan, [căci] nu 

                                           
470 Dintre cei care merg pe calea credinței creș- 

tine. 
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se săturase încă de a prigoni Biserica și de a o 
împrăștia.  

Iată, s-a împlinit ceea ce s-a zis de Hristos, 
că: Cei care vă vor ucide pe voi vor crede că aduc 
cinstire lui Dumnezeu (In. 16, 2).  

Însă el [Pavel] a făcut-o atunci cu această 
rațiune [de a sluji lui Dumnezeu], nu precum 
evreii: Doamne ferește471! Faptul că făcea aceas- 
ta datorită râvnei sale este evident din ieșirea sa 
afară [din Ierusalim], pentru a merge chiar în 
cetăți străine, în vreme ce lor nu le-ar fi păsat 
nici măcar de cei din Ierusalim. Căci ei nu 
căutau decât un singur lucru: să fie slăviți [de 
oameni]472. 

Însă de ce a plecat spre Damasc? Era o 
cetate mare, o cetate împărătească [și] se temea 
ca nu cumva să fie cucerită [de creștini]. Și luați 

                                           
471 Adică Pavel chiar credea că slujește lui Dum- 

nezeu prigonindu-i pe creștini, în vreme ce ceilalți, 
care l-au omorât pe Sfântul Ștefan, au făcut-o din 
invidie și ură. De aceea Dumnezeu, Care știe cele 
ascunse ale sufletului omenesc, i-a reorientat acestuia 
râvna spre cele bune. 

472 Adică pe ei nu îi interesa decât faptul că erau 
„vorbiți de rău”, pentru că Îl omorâseră pe Fiul lui 
Dumnezeu, și că și-ar fi pierdut cinstea pe care le-o 
acordaseră până atunci oamenii.  

Dacă ar fi fost vorba doar de o altă erezie nu s-ar 
fi ostenit să îndrepte oamenii pe calea cea dreaptă, 
după cum a arătat mai înainte Gamaliil (5, 34-39), că 
multe erezii prosperaseră și se stinseseră de la sine, 
fără să se fi luptat cu ele mai marii Legii și Arhiereii.  

Acum, însă, Hristos îi mustrase pe ei, direct, iar 
Ucenicii Lui și noii convertiți le ruinau autoritatea și 
vechea cinste pe care o aveau de la popor. Iar iubirea de 
slavă nemeritată este, oricând, unul dintre motivele 
principale pentru calomnie, prigoană sau crimă. 
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aminte la dorința lui puternică și la ardoarea lui 
și cum a plecat să-și îndeplinească lucrarea, 
[mergând] cu mare strictețe după Lege. 

Nu merge la conducătorul [cetății], ci la 
arhiereu […] ca, de va afla pe unii ai căii acesteia: 
căci așa erau numiți credincioșii, probabil din 
cauza mergerii pe calea dreaptă care duce către 
cer. 

Și de ce nu a primit împuternicire ca să 
pedepsească acolo [, în Damasc,] ci ca să-i adu- 
că la Ierusalim? Aici făcea aceste lucruri cu mai 
multă autoritate.  

Și băgați de seamă în ce primejdie se 
aruncă pe sine însuși. Nu se temea ca nu cumva 
să i se întâmple ceva rău și îi ia și pe alții cu el, 
pentru ca, zice, de va afla pe unii ai căii acesteia, 
fie bărbați, fie femei – o, câtă cruzime! – să-i 
aducă legați la Ierusalim.  

Prin această călătorie a sa, dorea să le 
arate tuturor (ce ar face el), [căci] atât de depar- 
te erau ei de a fi zeloși în această privință473.  

Vedeți-l pe el aruncând oameni în închi- 
soare înainte de aceasta. 

Prin urmare, ceilalți nu au izbutit [să-i 
împrăștie pe creștini], dar acesta a reușit din 
cauza minții sale înfierbântate.  

 
Și, călătorind, s-a apropiat de Damasc. Și 

deodată a strălucit împrejurul său o lumină din 
cer și a căzut la pământ. Și a auzit un glas 
grăind către el: Saule, Saule, de ce Mă prigo- 
nești? (9, 3-4). 

                                           
473 Prigoana creștinilor din Ierusalim nu era din 

zel/ râvnă, ci doar din multă enervare provocată de 
propovăduirea Apostolilor și a ucenicilor lor. 
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De ce nu în Ierusalim? De ce nu în 

Damasc? Ca să nu se dea posibilitatea altora să 
povestească împrejurarea în mai multe feluri, ci 
pentru ca el singur să fie povestitorul vrednic 
de credință (avxio,pistoj), el, cel care a plecat 
pentru acest scop [de a prigoni creștinii].  

Și, cu adevărat, el povestește aceasta 
[deopotrivă în cuvântarea sa de pe trepte (21, 
40-22, 1-21)] și când s-a apărat înaintea lui 
Agripa (26, 1-18). 

A căzut la pământ, căci lumina prea mare 
l-a uimit, căci și ochii au o anumită putere de a 
îndura474.  

Se spune de asemenea că sunetul prea tare 
face oamenii surzi și înlemniți (ca loviți de 
apoplexie) (avpoplh/gaj). 

Dar pe el l-a orbit numai și i-a stins patima 
prin frică, astfel încât să asculte ceea ce i se 
grăia. Saule, Saule, îi zice El, pentru ce Mă 
prigonești?  

Dar El nu îi spune nimic [, nicio învă- 
țătură], căci nu îi zice: Crezi! sau altceva de felul 
acesta, ci doar îl dojenește, zicând [cu alte 
cuvinte]: Ce rău, mare sau mic, ai suferit din 
cauza Mea, încât să faci aceste lucruri? 

 
Iar el a zis: Cine ești, Doamne? (9, 5). 
 

Astfel, în primul rând se mărturisește pe el 
că este slujitorul Său. 

Iar Domnul a zis: Eu sunt Iisus, Cel pe 
care Îl prigonești (9, 5). 

                                           
474 Au orbit ochii trupului, însă lumina dumne- 

zeiască a văzut-o cu ochii duhului. 
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[Adică:] nu gândi că războiul tău este cu 

oamenii. Iar cei care erau cu el au auzit glasul 
lui Pavel, dar nu L-au văzut pe Cel Căruia el I-a 
răspuns. Căci Domnul i-a lăsat pe ei să audă 
doar ceea ce era mai puțin important. Dacă ar fi 
auzit glasul Celuilalt, ei nu ar fi crezut, dar 
auzindu-l pe Pavel că răspunde Cuiva, s-au mi- 
nunat.  

 
Ci scoală-te și mergi în cetate și ți se 

va spune ție ce trebuie să faci! (9, 6). 
 

Luați aminte cum El nu îi spune imediat 
toate, ci mai întâi îi liniștește mintea. În același 
fel i-a chemat El, de asemenea, pe Ucenici și a 
doua oară.  

Ți se va spune ție etc. Îi dă nădejdi bune și 
(sugerează) că își va regăsi și vederea. 

 
Iar bărbații care călătoreau cu el au 

rămas încremeniți, auzind un glas dar ne- 
văzând pe nimeni. Iar Saul s-a ridicat de la 
pământ. Și, când ochii săi s-au deschis, n-a 
mai văzut pe nimeni. Iar ei l-au condus, 
luându-l de mână, și l-au adus în Damasc 
(9, 7-8). 
 
Prăzile diavolului, avuțiile lui (ta. skeu,h 

auvtou/) (Mt. 13, 29), precum din unele orașe, da, 
unele cetăți care au fost luate475. Și ceea ce este 

                                           
475 Exprimarea este eliptică (ca în multe alte 

situații) și cred că se referă la faptul că cei care mai 
înainte au fost uneltele diavolului, ascultând chemarea 
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minunat în aceasta este că vrăjmașii, dușmanii 
înșiși l-au adus înăuntru, în văzul tuturor.  

 
Și trei zile nu a mâncat, nici nu a băut, 

fiind orb (9, 9). 
 

Ce poate să fie asemenea cu aceasta? 
Pentru a compensa descurajarea [care a urmat] 
în privința lui Ștefan, aici este o încurajare [a 
creștinilor], prin aducerea lui Pavel [în tabăra 
lor]. Deși acea mâhnire a fost consolată prin 
faptul că Ștefan, cel adormit în felul acela [, 
văzând cerurile deschise], totuși mai primește 
încă o mângâiere. Mai mult, venirea celor [con- 
vertiți] din satele samaritenilor a produs o 
foarte mare alinare. 

Dar de ce aceasta nu se întâmplă de la 
început, ci după aceste lucruri? Ca să se arate că 
Hristos a înviat cu adevărat. Atacatorul mânios 
al lui Hristos, cel care nu vroia să creadă în 
moartea și învierea Lui, prigonitorul Ucenicilor 
Lui, cum ar fi devenit acest om un credincios 
[creștin], dacă puterea Învierii Lui nu ar fi fost 
mare cu adevărat?  

Hai să zicem că ceilalți Apostoli au 
susținut [Învierea, fiind Ucenicii Lui]: însă ce îi 
răspundeți acestuia? De ce atunci nu [l-a 
convertit Hristos] imediat după Învierea Sa? 
Pentru ca ostilitatea/ vrăjmășia sa să fie arătată, 
cu mai multă claritate, ca un război deschis. Cel 
care este într-atât de furios încât [e gata] să 
verse sânge și care aruncă oameni în închisoare, 
dintr-o dată crede!  

                                                                                                 

lui Hristos se mântuiesc, pentru că Dumnezeu are și 
grâu ascuns între neghine. 
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Nu numai că nu fusese niciodată în 
tovărășia lui Hristos, [ci, mai mult,] se lupta 
împotriva credincioșilor cu cea mai mare vrăj- 
mășie. Nu a lăsat nimănui posibilitatea de a-l 
putea întrece în mânie. Nimeni dintre ei [evrei] 
nu era atât de aprig [ca Saul]. 

Dar când a fost orbit [de Dumnezeu], 
atunci a văzut mărturiile măreției Sale și ale bu- 
nătății Sale iubitoare. Atunci a răspuns: Doam- 
ne, ce vrei să fac?  

Pentru ca nimeni să nu spună că a făcut pe 
ipocritul, el, cel care era dornic de sânge și care 
s-a dus la arhierei și care s-a aruncat pe sine în 
mijlocul unor asemenea primejdii, ca să prigo- 
nească și să aducă spre pedepsire chiar și pe cei 
care erau în ținuturi străine, [așadar] în aceste 
împrejurări cunoaște el măreția Lui. 

Și de ce nu a fost strălucit cu acea lumină 
în interiorul orașului [Damasc], ci înainte de [a 
ajunge la] el?  

Cei mai mulți nu ar fi crezut, de vreme ce, 
chiar acolo, la Ierusalim, unde oamenii au auzit 
glasul care a venit de sus, ei au zis că: A tunat 
(In. 12, 29). Dar acesta avea destulă autoritate ca 
să povestească ce s-a întâmplat cu sine. 

Și a fost adus legat [în Damasc, de către cei 
care îl trăgeau după ei], deși nu era în legături/ 
lanțuri. Iar ei l-au tras pe el, care se aștepta să-i 
târască pe alții. 

Și trei zile nu a mâncat, nici nu a băut (9, 
9): s-a pedepsit pe sine pentru [cele din] trecut, 
s-a mărturisit, s-a rugat, a implorat pe Dumne- 
zeu. 

Dar dacă cineva ar spune: Aceasta era 
urmarea constrângerii [voinței sale], (răspun- 
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dem:) același lucru i s-a întâmplat și lui Elimas 
(13, 10-11). Deci cum se face că acela nu s-a 
schimbat? 

Ce dovadă poate fi mai constrângătoare 
decât cutremurul de la Răstignire [sau] mărtu- 
ria soldaților [sau] celelalte minuni [sau] vede- 
rea Lui înviat? Dar aceste lucruri nu le forțează 
(credința) pe care ei își închipuie că o învață. 
De ce evreii nu au crezut când li s-au spus aces-
te lucruri? Faptul că el [Pavel] a grăit adevărul 
era evident, fiindcă el nu s-ar fi schimbat dacă 
aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat [cu el].  

Astfel încât erau obligați să creadă [prin 
puterea mărturiei]. El nu era mai prejos decât 
cei care propovăduiau Învierea și era mai cre-
dibil [, ca unul care nu fusese Ucenic al lui 
Hristos,] fiind convertit dintr-o dată.   

Nu avusese nicio legătură cu niciunul 
dintre credincioși. Convertirea lui s-a petrecut 
la Damasc sau, mai bine zis, înainte de a ajunge 
la Damasc s-a întâmplat aceasta. 

Îl întreb pe evreu: spune, cum a fost 
convertit Pavel? Văzuse atâtea semne/ minuni 
și [totuși] nu se convertise. Învățătorul său (Ga- 
maliil) se convertise, iar el rămăsese neconver- 
tit. 

Cine l-a convins pe el – și nu numai că l-a 
convins, ci i-a insuflat pe dată o râvnă atât de 
fierbinte [pentru Hristos și învățătura Lui]? 

De unde era aceasta, încât ar fi dorit el 
însuși să meargă până la Iad de dragul lui 
Hristos? 

Adevărul faptelor este evident! 
Dar, cum spuneam, pentru moment să 

considerăm acestea: să ne fie rușine nouă, (când 
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ne gândim la) famen, atât în ceea ce privește 
botezul [aceluia], cât și citirile lui. 

Oare băgați de seamă cum se afla într-o 
poziție de mare autoritate, cum se afla în pose- 
sia unei mari averi și, chiar în vremea călătoriei 
sale, nu își îngăduia nicio odihnă? 

Cum trebuie să fi fost el [când era] acasă, 
în orele sale de răgaz, acest om care nu se odih- 
nea nici măcar atunci când se afla [pe drum,] în 
călătorii476? Cum trebuie să fi fost noaptea [, în 
vremea cugetărilor și a privegherii]? Voi, cei 
care sunteți în poziții de autoritate, ascultați: 
urmați libertății lui din înțelepciune, evlaviei 
lui!    

Deși aflat în drum spre a se întoarce acasă, 
el nu zice: Mă întorc înapoi în țara mea, lasă-mă 
să primesc Botezul!, aceste cuvinte reci pe care 
mulți le folosesc. 

N-a avut nevoie de semne, n-a avut nevoie 
de minuni, ci numai din Profet [citind], a cre- 
zut!  

Dar de ce s-a orânduit astfel, încât să-l 
întâlnească [pe Filip] nu înainte de a merge la 
Ierusalim, ci după ce fusese acolo? Nu i s-a dat 
lui ca să-i vadă pe Apostoli sub prigoană. 

Pentru că era încă slab/ neștiutor [în 
credință], Profetul nu era ușor [de înțeles]; (și 
totuși Profetul) l-a catehizat. Căci chiar și 
acum, dacă vreunul dintre voi s-ar apuca el 
însuși de studiul/ cercetarea Profeților, n-ar mai 
avea nevoie de nicio minune477. 

                                           
476 Pe vremea aceea, călătoriile presupuneau 

multă oboseală și un mare disconfort.  
477 Adică, dacă i-am citi și i-am studia în 

profunzime chiar și numai pe Profeții Vechiului Testa- 
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Și, dacă vreți, haideți să luăm în mână 
profeția însăși: Ca o oaie spre junghiere S-a adus 
și ca un miel, fără de glas înaintea celui care îl 
tunde pe el, așa nu Și-a deschis gura Sa. Întru 
smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat. Și neamul 
Lui cine-l va spune? Căci s-a luat de pe pământ 
viața Lui (8, 32-33). 

Probabil că auzise că El a fost răstignit, [iar 
acum citește] că s-a luat de pe pământ viața Lui 
și celelalte, că: Nu a avut păcat, nici minciună în 
gura Lui și, de asemenea, că a dorit să-i mân- 
tuiască pe toți și [despre] Cine este El, al Cărui 
neam este de nespus. 

E probabil ca el să fi văzut (la fața locului) 
[, în Ierusalim,] pietrele de râu [despicate] și (să 
fi auzit) cum s-a rupt vălul/ catapeteasma și 

                                                                                                 

ment și tot ne-am umple de credință  într-atât încât să 
nu mai avem nevoie să vedem minuni ca să facem 
faptele credinței.  

Însă noi, în schimb, avem nevoie de multe boli în 
trupul nostru, de nenorociri care să cadă pe capul 
nostru, de palme toată ziua de la Dumnezeu – și apoi 
de iertare și de vindecări –, de a vedea Icoanele 
plângând pentru noi și multe alte lucruri de felul 
acesta pentru a ni se mișca inima împietrită spre Dum- 
nezeu. 

Din păcate, cel mai mare rău al nostru este că nu 
citim nici Scriptura și nici pe Sfinții Părinți, nici măcar 
pe aceia (puțini!) care au fost traduși în limba noastră. 
Dacă i-am cunoaște cu adevărat, s-ar vedea, pentru că 
nu ne-am mai clătina în toate părțile la prima rafală de 
vânt a născocirilor de tot felul sau a falselor probleme 
care bântuie lumea ortodoxă.  

Desigur, dacă am studia mult, așa cum ne învață 
aici Sfântul Ioan, atunci nu am mai fi manipulați de cei 
care „ne vor binele” și ne sfătuiesc să nu citim „prea 
mult”, ca să nu ne smintim.  
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cum s-a făcut întuneric și așa mai departe. Pe 
toate acestea Filip i le-a spus, numai urmărind 
textul din Profet. 

Este un lucru minunat, această citire a 
Scripturilor! S-a împlinit ceea ce s-a spus de 
către Moisis: Stând, șezând, ridicându-te și 
mergând, adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul 
tău! (Deut. 6, 7)478. 

Căci drumurile, mai ales când suntem 
singuri, ne dau posibilitatea de a reflecta, 
nefiind nimeni să ne distragă479. Atât acest om 
[, famenul,] este pe drum, cât și Pavel, tot pe 
drum. Totuși, cel din urmă nu este atras decât 
de Hristos Însuși. Aceasta ar fi fost o lucrare 
prea grea pentru Apostoli și cu atât mai grea cu 
cât Apostolii erau la Ierusalim și niciunul cu 
mare autoritate la Damasc. Și cu toate acestea 
el se întoarce de acolo convertit. 

Însă cei din Damasc știau că el nu a venit 
de la Ierusalim convertit, pentru că a adus 
scrisori care i-ar fi putut pune pe credincioși în 
legături/ lanțuri. Ca un Doctor desăvârșit, când 
febra se ridicase cel mai mult, Hristos i-a trimis 

                                           
478 Ori e un citat din memorie sau o parafrază, 

ori o înțelegere duhovnicească a unui verset care în 
LXX sună astfel: „kai. probiba,seij auvta. tou.j uìou,j sou 
kai. lalh,seij evn auvtoi/j kaqh,menoj evn oi;kw| kai. 
poreuo,menoj evn òdw/| kai. koitazo,menoj kai. dianista,menoj/ 
Și le vei pune pe ele [învățăturile lui Dumnezeu] 
înaintea fiilor tăi și vei grăi în ei șezând în casă și 
mergând pe drum și culcându-te și sculându-te”. 

479 E mai greu în ziua de astăzi să facem călătorii 
în care să nu fie nimeni în jur, care să ne distragă. Însă 
chiar și așa putem să reflectăm la învățăturile lui 
Dumnezeu și să tragem învățăminte din cele pe care le 
vedem în jurul nostru. 

422



 

 

ajutorul. Pentru că era nevoie ca el să fie 
domolit chiar în mijlocul turbării sale.  

Căci apoi, mai mult decât toate, el ar fi 
vrut să fie adus și să se osândească singur ca 
unul vinovat de îndrăzneală îngrozitoare [îm- 
potriva lui Dumnezeu]. 

Căci aceste lucruri le deplânge Pavel 
însuși, zicând: Totuși, pentru aceasta am primit 
milă, pentru ca mai întâi Iisus Hristos să arate 
în mine îndelungă răbdare (I Tim. 1, 13-16). 

Și, cu adevărat, cineva are dreptate să-l 
admire pe acest famen. El nu L-a văzut pe 
Hristos, n-a văzut nicio minune. A văzut încă 
Ierusalimul întreg (sunestw/ta)480. L-a crezut pe 
Filip. Cum a ajuns să se poarte astfel? Sufletul 
său era râvnitor (memerimnhme,nh).  

Și totuși, tâlharul de pe cruce [care a 
crezut] văzuse [mai înainte] minuni [ale lui 
Hristos], magii văzuseră o stea, dar acest om 
[nu văzuse] nimic de acest fel. Așa de mare/ de 
minunat lucru este citirea atentă a Scriptu- 
rilor481!  

Și atunci [ce putem să spunem] despre 
Pavel? N-a studiat el Legea [, cu atât mai mult]? 
Însă el, după cum mi se pare mie, a fost păstrat 
în mod deosebit [de Dumnezeu] pentru scopul 
pe care l-am amintit deja, prin anticipare, pen- 
tru că Hristos ar fi dorit cu dragă inimă să-i 
tragă la Sine pe evrei prin îndemnuri din orice 
parte. Căci dacă ei ar fi cugetat drept, nimic nu 
le-ar fi făcut mai mult bine decât aceasta [, 
decât învățătura în Hristos].  

                                           
480 Înainte de a fi dărâmat de romani.  
481 „So great a thing is the careful reading of the 

Scriptures!”.  
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Căci aceasta, mai mult decât minunile și 
toate celelalte, era menită să îi atragă pe ei. 
După cum, pe de altă parte, nimic altceva nu 
poate să se arate mai mult [a fi] o piatră de 
poticnire, pentru oameni cu minți întunecate/ 
proaste/ tâmpite482. 

Vedeți deci cum, după Apostoli, și Dum- 
nezeu [Însuși] face minuni [pentru a-i aduce pe 
oameni la credință]483?  

Ei i-au acuzat pe Apostoli după aceste [mi- 
nuni ale lor]. I-au aruncat pe ei în închisoare. 
Vedeți-L deci pe Dumnezeu făcând minunile!  

Spre exemplu, scoaterea lor din închisoare 
a fost minunea Lui. Aducerea lui Filip: minunea 
Lui. Întoarcerea lui Pavel a fost purtarea Lui de 
grijă prin care l-a cinstit pe Pavel, la fel și pe 
famen [, pentru credința lui]. 

Acolo Se arată Hristos, din cauza asprimii 
lui și pentru că Ananias nu ar fi fost convins în 
alt fel. Cunoscând bine [așadar] aceste minuni, 
să ne arătăm vrednici [de ele]! 

Însă mulți, în zilele noastre, chiar dacă vin 
la Biserică, nu cunosc ce se citește [în Biserică]. 
Pe când famenul, fie în public (evp v avgora/j), fie 
stând în carul său, se dedica citirii Scripturilor. 
Dar voi nu faceți așa: nimeni nu ia Scriptura în 
mâini. Ba, mai mult, [ia] orice altceva în afară 
de Scriptură. 
                                           

482 S-ar fi cuvenit ca ei să fi înțeles Scripturile, cu 
care se lăudau întruna, cel puțin la fel de adânc după 
cum le-a pătruns famenul etiopian, fără să aibă dascăl 
care să-l lumineze. Ar fi trebuit să Îl recunoască pe 
Hristos numai după Scripturi, chiar și fără minuni.  

483 Adică Dumnezeu nu „S-a retras în trans- 
cendență”, lăsându-i pe Sfinții Apostoli să se descurce 
cu propovăduirea, ci Hristos lucrează împreună cu ei. 
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Spuneți-mi, pentru ce sunt Scripturile? 
Căci, întrucât depinde de voi, totul este praf.  
La ce folosește Biserica? Legați Scripturile: 
poate că Judecata nu va fi astfel [cum se spune 
în ele], nici pedeapsa. 

Dacă cineva le-ar îngropa [Scripturile] în 
bălegar, ca să nu audă [ce spun] ele, și tot nu și-
ar bate joc așa cum faceți voi acum. Căci, 
spuneți, în ce fel și-ar bate acela joc de ele? Prin 
faptul că le-a îngropat. Dar voi? Prin faptul că 
nu le ascultați. Spuneți-mi, când este cineva 
insultat mai mult: atunci când tace iar altcineva 
nu îi spune nimic sau atunci când vorbește dar 
nu este luat în considerare? Așa încât insulta 
este mai mare aici, când El îți vorbește iar tu nu 
vrei să auzi. Mai mare este disprețul [în acest 
caz, decât al celui care ar îngropa Scriptura în 
gunoi]. Nu ne vorbiți nouă (Is. 30, 10)484, citim 
că au zis cei din vechime Profeților, dar voi 
faceți mai rău [decât evreii cei din vechime], 
zicând [lui Hristos]: Vorbește, pentru că noi [și-
așa] n-o să facem [ce zici Tu]!  Pentru că acolo ei 
i-au îndepărtat [pe Profeți], pentru ca aceia să 
nu vorbească, simțind că din glasul însuși [al 
Profeților] ei trebuie să aibă o îndatorire sau o 
obligație. Pe când voi, în excesul vostru de 
dispreț, nici măcar aceasta nu o faceți485.   

                                           
484 În LXX: „Cei care zic Profeților: Nu ne vestiți 

nouă!, iar celor care văd vedenii [de la Dumnezeu]: Nu 
ne vorbiți nouă!, ci nouă spuneți-ne și vestiți-ne nouă o 
altă rătăcire/ oi` le,gontej toi/j profh,taij mh. avnagge,llete 
h`mi/n kai. toi/j ta. òra,mata òrw/sin mh. lalei/te h̀mi/n avlla. 
h`mi/n lalei/te kai. avnagge,llete h̀mi/n ète,ran pla,nhsin”. 

485 Nici măcar nu mai sunteți deranjați de 
glasurile Sfinților Profeți sau de glasul lui Hristos În- 
suși.  
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Credeți-mă, dacă ne-ați astupa gurile, pu- 
nându-vă mâinile peste ele, insulta nu ar fi atât 
de mare pe cât este acum [, când vă faceți că nu 
ne auziți]! 

Căci spuneți-mi, cine arată un dispreț mai 
mare: cel care ascultă, chiar dacă se simte 
împiedicat [în ale sale] făcând aceasta sau cel 
care nici măcar nu vrea să asculte? 

Dacă privim lucrurile ca pe un exemplu de 
insultă adusă [cuiva], să presupunem că cineva 
respinge pe altcineva insultându-l și [tot el] îi 
închide gura, ca și cum ar fi fost [el cel] rănit de 
jigniri, și pe o altă persoană că se arată nepăsă- 
toare, pretinzând că nici măcar nu i-a auzit [pe 
ceilalți]: spuneți-mi, care dintre cei doi arată 
mai mult dispreț? Nu credeți că cel din urmă? 

Căci cel dinainte se arată a fi [măcar] 
afectat, în vreme ce cel din urmă nu face decât 
să astupe gura lui Dumnezeu. 

V-ați cutremurat pentru ceea ce am spus? 
De ce? Gura prin care Dumnezeu vorbește este 
gura lui Dumnezeu486. 

Tot așa după cum gura noastră este gura 
sufletului nostru, deși sufletul nu are gură, la fel 
gura Profeților este gura lui Dumnezeu. Ascul- 
tați și cutremurați-vă! 

Acolo, în mod obișnuit (pentru toată Bise- 
rica), stă Diaconul strigând și zicând: Să luăm 
aminte! Este glasul cunoscut în toată Biserica, 
glasul care grăiește și totuși nimeni nu ia 
aminte. După el începe citețul: Din profeția lui 
Isaia, și totuși încă nimeni nu ia aminte, deși 

                                           
486 Și cine se face că nu aude, nu vede sau are altă 

treabă, acela Îl insultă pe Dumnezeu mai mult decât 
cei care se luptă cu Dumnezeu. 
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profeția nu are nimic omenesc în ea [, ci toate 
sunt dumnezeiești]. 

După aceasta zice: Așa grăiește Domnul și, 
pe mai departe, nimeni nu e atent. Și după 
aceste pedepse și răzbunări [ale lui Dumnezeu, 
despre care se vorbește], totuși, chiar și atunci, 
nimeni nu ia aminte. 

Și care este scuza obișnuită? [Aceea că:] Se 
repetă mereu aceleași lucruri. Aceasta, mai mult 
decât toate, vă duce la pieire. 

Să presupunem că voi cunoșteați lucrurile 
[care se citesc în Biserică].  

Însă chiar și așa nu ar fi trebuit să 
întoarceți spatele, din moment ce asemenea [se 
întâmplă și] în teatre: nu sunt mereu aceleași 
lucruri jucate, din nou și din nou, și totuși nu vă 
dezgustați de ele487?  

                                           
487 Se poate aduce acest argument și pentru mul- 

te alte activități din zilele noastre. Îmi amintesc că 
polemizam odinioară cu cineva, nu despre Scriptură, ci 
despre poezia religioasă, căreia i se reproșează că e 
neinteresantă pentru că se repetă, că n-ar fi nimic 
original în ea. Dar în poezia de dragoste este ceva 
original, ca sentiment?  

Însă problema este cu totul alta și anume: 
cugetarea la cele dumnezeiești e plictisitoare pentru 
majoritatea oamenilor, pe când de patimile lor nu se 
mai satură niciodată.  

Așa încât, oriunde și-ar vedea patimile, în teatru, 
în filme, în jocuri de noroc, în meciuri de fotbal, în 
certuri și scandaluri, în crime și răzbunări și tot felul 
de răutăți ecranizate sau spuse în cărți (în romane și 
poezii), manifestate prin ceea ce se numește cultură 
sau prin subcultură, oamenii se arată satisfăcuți și 
neplictisiți, chiar dacă aceleași lucruri se repetă de zile 
întregi, de luni întregi, de ani, de decenii, de secole și 
de milenii. Însă pentru Dumnezeu n-au timp, pentru 
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Cum îndrăzniți să vorbiți despre aceleași 
lucruri [care se repetă în Biserică], voi care nici 
măcar nu știți numele Profeților?  

Nu vă e rușine să spuneți că de aceea nu 
sunteți atenți, pentru că se repetă mereu ace- 
leași lucruri, în timp ce voi nu cunoașteți nici 
măcar numele acelora din care se citește, deși 
ascultați mereu aceleași lucruri?  

Căci voi ați spus singuri că mereu se spun 
aceleași lucruri.  

Dacă am zis aceasta ca motiv pentru a vă 
mustra, trebuie să căutați o altă scuză, în locul 
acesteia care este tocmai lucrul pentru care 
meritați mustrare. Tu nu îți sfătuiești fiul? Dar 
dacă el ți-ar răspunde: [Îmi spui] mereu aceleași 
lucruri!, nu ai socoti aceasta o jignire? 

Ar fi fost cazul de a vorbi despre aceleași 
lucruri atunci când și unii și alții am fi cunoscut 
lucrurile și arătam că le cunoaștem prin faptele 
noastre. Sau, mai degrabă, chiar și atunci, citi- 
rea lor nu ar fi fost superfluă. 

Căci cine este precum Timoteos, spuneți-
mi? Și totuși lui îi spune Pavel: Fii atent la citire, 
la sfătuire (I Tim. 4, 13). Fiindcă nu este cu 
putință, spun că nu este posibil să cuprinzi 
vreodată mintea Scripturilor. [Căci ea] este o 
fântână fără fund.  

Spune propovăduitorul: Am zis să devin 
înțelept și atunci [înțelepciunea] s-a îndepărtat 
de mine (Eccl. 7, 23-24, LXX).  

Să vă arăt că lucrurile nu sunt aceleași? 
Gândiți-vă: câți oameni au vorbit despre Evan- 
ghelii? Și totuși, toți au vorbit într-un fel care 

                                                                                                 

că: „le știu”, „le-au mai auzit”, „s-au plictisit de aceleași 
lucruri”. 

428



 

 

era nou și proaspăt. Căci cu cât mai mult cineva 
se oprește asupra lor, cu atât mai mult capătă 
mai multă pătrundere, cu atât mai mult vede 
lumina cea curată. 

Vedeți despre câte multe lucruri voi vorbi: 
– spuneți, ce este narațiunea? Ce este profeția? 
Ce este parabola? Ce este categoria? Ce este 
alegoria? Ce este simbolul?  

Ce sunt Evangheliile, vestirile bune? Și 
totuși, am auzit adesea că veștile bune nu au 
nimic trist în ele. Cu toate acestea aceste bune 
vestiri au multă tristețe în ele. Focul lor, zice, nu 
va fi niciodată stins. Viermele lor nu va muri 
niciodată (Mc. 9, 44). Va rândui partea lui, zice, 
cu ipocriții, cu cei care sunt despărțiți. Atunci El 
va zice: nu vă cunosc pe voi. Plecați de la Mine, 
voi, cei care lucrați nedreptatea! (Mt. 24, 51; 7, 
23). 

Desigur, nu ne înșelăm pe noi înșine, când 
ne imaginăm că vă spunem vouă, în limba voas- 
tră maternă (~Ellhnisti,), aceste bune vestiri? 
Păreți deprimați. Sunteți uluiți. Sunteți toți 
loviți ca și cum v-ar fi căzut casa în cap488, 
neputând să vă mai țineți capetele. 

Bunele vestiri nu ar fi trebuit să aibă nimic 
în ele privitor la împlinirea unei datorii, ci mai 
degrabă ar trebui să sfătuiască spre ceea ce este 
bun, în vreme ce aceste Evanghelii/ Bunevestiri 
cer împlinirea unor nesfârșite îndatoriri. 

Și iarăși, pentru a aminti și alte lucruri, ca 
spre exemplu: Dacă cineva nu-și va urî tatăl și 
mama, nu este vrednic de Mine (Lc. 14, 26). Și: 
Nu am venit ca să aduc pace pe pământ, ci sabie 

                                           
488 Textual: „you are struck all of a heap”. 
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(Mt. 10, 34; Lc. 12, 51). Și: În lume necazuri veți 
avea (In. 16, 33).  

Minunate bune vestiri sunt acestea, nu-i 
așa? Căci vestea cea bună este de acest fel: Veți 
avea acest lucru bun sau acela. După cum în 
viața obișnuită oamenii își spun unii altora: Ce 
veste bună voi primi? Vine tatăl tău sau mama 
ta! Nu zice: Trebuie să faci asta sau aia! 

Iarăși, spuneți-mi, în ce fel diferă Evan- 
gheliile de Profeți? De ce nu sunt și profețiile 
numite Evanghelii, bune vestiri?  

Pentru că și ele spun aceleași lucruri, ca 
spre exemplu: Șchiopul va sări ca cerbul (Is. 35, 
6); Domnul va da cuvânt celor care binevestesc 
(Ps. 67, 12, LXX489); Și: Un cer nou și un pământ 
nou (Is. 65, 17). De ce nu sunt numite și acestea 
Evanghelii?  

Însă, dacă voi nici măcar nu știți ce în- 
seamnă Evanghelii, dar disprețuiți citirea Scrip- 
turilor, ce pot să vă spun vouă?  

Să spun și altceva. De ce patru Evanghelii? 
De ce nu zece? De ce nu doisprezece? Dacă [ni 
se spune că] mulți au încercat să alcătuiască o 
istorisire (Lc. 1, 1), [ne întrebăm:] de ce nu o sin- 
gură persoană? De ce aceia care au fost Ucenici 
(Apostoli)? De ce nu cei care nu au fost 
Ucenici? 

Dar de ce [este nevoie] de Scripturi? 
Și totuși, dimpotrivă, Vechiul Testament 

zice: Vă voi da vouă o făgăduință nouă (Ier. 31, 
31, MGK)490. Unde sunt cei care zic: Mereu 

                                           
489 Pentru că, în LXX, avem textul: Ku,rioj dw,sei 

rh̀/ma toi/j euvaggelizome,noij.  
490 În LXX nu există această variantă, însă în 

MGK avem:  kai. qe,lw ka,mei pro.j to.n oi=kon VIsrah.l kai. 
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aceleași lucruri? Dacă ați fi știut acestea, că, 
chiar dacă un om ar trăi mii de ani, tot nu sunt 
aceleași lucruri [de auzit în Biserică], nu ați fi 
spus aceasta. 

Credeți-mă, nu vă voi spune vouă răspun- 
surile la niciuna din aceste întrebări, nici în 
particular, nici în public, ci doar dacă cineva le 
află, voi da din cap în semn de încuviințare491. 

Fiindcă așa v-am făcut pe voi buni de 
nimic, spunându-vă vouă întotdeauna lucru- 
rile și dându-vi-le de-a gata să le cunoașteți492 și 
nerespingându-vă atunci când ar fi trebuit. 

Uitați-vă, aveți destule întrebări [legate de 
Scriptură]!  Reflectați asupra lor [și] spuneți-mi 
răspunsurile! De ce Evanghelii? De ce nu pro- 
feții? De ce [scrie despre] îndatoriri de împlinit 
în Evanghelii?  

Dacă cineva nu știe, că caute altul 
răspunsul și fiecare să-i ajute pe ceilalți cu ceea 
ce are [întru cunoștința sa].   

Dar acum vom tăcea. Pentru că, dacă ceea 
ce s-a spus nu v-a făcut niciun bine, cu atât mai 
puțin dacă vom adăuga și altele. Noi doar 

                                                                                                 

pro.j to.n oi=kon VIou,da diaqh,khn ne,an/ voi face cu casa lui 
Israel și cu casa lui Iuda o făgăduință nouă. 

491 Sfântul Ioan nu a dorit să le spună dezlegările 
duhovnicești la întrebările pe care le-a enunțat, răs- 
punsuri pe care el le-a aflat prin mult studiu evlavios și 
rugăciune. Însă ascultătorii săi din Biserică nu erau 
vrednici să afle aceste taine dumnezeiești, din moment 
ce ei nu aveau chef nici măcar să asculte ce se citește 
în mod obișnuit din Scriptură, ci considerau, ca și 
astăzi, că ei le știu pe toate și că nu au nevoie de nicio 
nevoință pentru cercetare.  

492 Pentru care nici mulțumesc nu primesc cei ce 
au făcut și fac astfel, pentru truda lor. 
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turnăm apă într-un vas plin cu găuri. Iar 
pedeapsa, de asemenea, este cu atât mai mare 
pentru voi. 

De aceea vom tăcea. Ceea ce nu trebuie 
noi să facem vă rămâne vouă [să căutați și să 
îndepliniți]. Căci dacă vom vedea sârguința 
voastră, poate că vom vorbi din nou, pentru ca 
voi să fiți mai ortodocși/ mai credincioși, iar noi 
să ne bucurăm pentru voi, dând întru toate 
slavă lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru 
Iisus Hristos.  

A Lui fie slava și stăpânirea acum și 
pururea și în veacul fără de sfârșit. Amin. 
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Omilia XX 
 
 

Și era un oarecare Ucenic în Damasc, 
pe nume Ananias, și lui i-a spus Domnul 
într-o vedenie: Ananias! Și el a zis: Iată, 
sunt aici, Doamne.  

Și Domnul i-a zis lui: Scoală-te și 
mergi pe ulița/ strada care se cheamă 
Dreaptă și întreabă, în casa lui Iudas, de 
cineva care se cheamă Saul din Tars, căci 
iată, se roagă și a văzut în vedenie pe un 
bărbat pe nume Ananias venind și pu- 
nându-și mâna peste el, pentru ca să vadă 
din nou (9, 10-12). 

 
 
Care ar putea fi motivul pentru care El nu 

a adus pe cineva cu putere [duhovnicească] și 
importanță [mai] mare [între Apostoli], nici nu 
a făcut ca unul ca acesta să vină în curând 
pentru a-l învăța pe Pavlos/ Pavel? 

A fost pentru că nu s-a întâmplat ca 
[acesta] să fie îndemnat de oameni, ci numai de 
Hristos Însuși, căci cu adevărat acest om [, 
Ananias,] nu l-a învățat nimic, ci doar l-a 
botezat. Căci, imediat ce a fost botezat/ luminat 
[prin Botez] (fwtisqei,j), avea să atragă asupra sa 
harul Duhului prin zelul și râvna sa extraordi- 
nare.  

Iar acel Ananias nu era o persoană de 
frunte, e clar.  

 
Căci Domnul, zice, i-a vorbit lui într-o 

vedenie, iar Ananias a răspuns și a zis: Doamne, 
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am auzit de la mulți despre acest om, cât de mult 
rău a făcut Sfinților Tăi la Ierusalim (9, 13). 

 
Căci dacă a grăit contrazicându-L pe El, cu 

atât mai mult ar fi făcut astfel dacă El ar fi tri- 
mis un Înger.  

Și de aceea, în situația de mai înainte, nici 
lui Filip nu i s-a spus care era lucrul [pe care 
trebuia să îl facă], ci L-a văzut pe Înger și apoi 
Duhul l-a îndemnat pe el [să ajungă] la car. 

Dar luați aminte aici cum Domnul îl 
eliberează de fricile lui: E orb, zice El [, cu alte 
cuvinte], și se roagă și ție îți e frică? În același fel 
și lui Moisis i-a fost frică.  

Dar cuvintele au arătat că se temea și se 
ascundea de însărcinarea sa [și] nu pentru că nu 
credea. A zis: am auzit de la mulți cele privitoare 
la acest om. Ce spui tu? Dumnezeu grăiește, iar 
tu eziți? Ei [, unii dintre Ucenici,] nu cunoșteau 
încă foarte bine puterea lui Hristos.  

 
Și aici are putere de la arhierei să lege 

pe toți cei care cheamă numele Tău (9, 14). 
 

Cum de se știa acest lucru? Este posibil ca 
ei, [Ucenicii,] fiind înfricoșați, să fi făcut cerce- 
tări amănunțite. El nu spune aceasta ca și cum 
s-ar fi gândit că Hristos nu știe treaba, ci [el 
spune, cu alte cuvinte:] Aceasta fiind situația, 
zice el, cum pot să fie lucrurile astfel493? Căci, de 
fapt, și cei (din Evanghelii [, Apostolii]) zic: Și 
cine poate să se mântuiască? (Mc. 10, 26).   

                                           
493 Se vede neînțelegerea omenească în ceea ce 

privește convertirea unor mari dușmani ai lui Dum- 
nezeu și ai Bisericii sau a unor mari păcătoși. 
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Aceasta s-a făcut pentru ca Pavel să-l 
creadă pe cel care avea să vină [să îl boteze]: a 
văzut în vedenie. I s-a arătat mai înainte.  

Se roagă, zice Domnul, [adică]: nu te 
teme! 

Și vedeți că El nu îi vorbește despre izbân- 
da obținută, învățându-ne pe noi să nu vorbim 
despre împlinirile noastre.  

Și, deși El l-a văzut pe acela înspăimântat, 
cu toate acestea nu i-a spus: Nu vei fi necrezut 
[de către Pavel], ci că: El [Pavel] a văzut, zice El, 
în vedenie un om (numit) Ananias. Căci de aceea 
era în vedenie, adică: pentru că era orb. 

Și nici măcar uluitoarea minunăție a lucru- 
lui nu ia în stăpânire mintea ucenicului, atât de 
mult se temea el. Dar remarcați: Pavel, fiind 
orb, El în acest fel îi redă vederea.  

 
Dar Domnul i-a zis lui: Mergi, căci 

acesta este Mie vas ales, ca să poarte 
numele Meu înaintea popoarelor și a împă- 
raților și a fiilor lui Israil. Căci Eu îi voi 
arăta lui câte trebuie el să pătimească pen- 
tru numele Meu (9, 15-16). 
 
Nu numai, zice El [cu alte cuvinte], că va fi 

un credincios, ci chiar un învățător, și mare 
îndrăzneală va arăta: înaintea nemurilor și a 
împăraților. Atât de mare va fi răspândirea învă- 
țăturii [pe care o va propovădui el]! 

Încât, după ce [Hristos] l-a uimit [pe 
ucenic] cu cea dintâi [veste, cea a convertirii lui 
Saul], acum așa (îl înfioară, și mai mult,) cu cea 
din urmă. 
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Iar Ananias s-a dus și a intrat în casă 
și și-a pus mâinile pe el și a zis: Frate Saul – 
i se adresează îndată ca unui prieten prin 
această numire – Iisus, Care S-a arătat ție 
pe calea pe care ai venit – însă Hristos nu i-
a spus lui aceasta, dar a aflat-o fiind învă- 
țat de Duhul – m-a trimis pe mine către 
tine, pentru ca să-ți recapeți vederea și să te 
umpli de Duhul Sfânt (9, 17). 

 
Pe când a grăit acestea, și-a pus mâinile 

peste el. 
 

Și îndată au căzut de pe ochii lui ca 
niște solzi (9, 18). 

 
Unii zic că acesta a fost un semn al orbirii 

sale. De ce El nu i-a orbit ochii cu totul? Acest 
lucru este mai minunat, că, [fiind] cu ochii 
deschiși, nu vedea (cf. 9, 8), ceea ce reprezenta 
chiar situația lui în privința Legii, până când 
numele lui Iisus a fost deasupra lui. 

 
Și a văzut îndată și, sculându-se, s-a 

botezat. Și, luând mâncare, s-a întărit (9, 
19). 

 
A fost oprit, așadar, din călătoria sa, și i-a 

fost împuținată frica, cât și foamea, cât și descu- 
rajarea minții. Pentru că, dorind să-i mărească 
descurajarea, El l-a făcut orb până la venirea lui 
Ananias. Și, pentru ca să nu creadă că orbirea 
este numai o închipuire, de aceea [au existat] 
solzii. 
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N-a avut nevoie de nicio altă învățătură: 
ceea ce se întâmplase s-a făcut învățătură 
pentru el.  

 
Și a fost cu Ucenicii care erau la Da- 

masc câteva zile. Și îndată L-a propovăduit 
pe Iisus în sinagogi, că El este Fiul lui Dum- 
nezeu (9, 20). 

 
Vedeți: îndată a fost învățător în sinagogi. 

Nu s-a rușinat de schimbare, nu s-a înspăi- 
mântat pentru că le-a năruit chiar pe cele întru 
care era cunoscut/ slăvit mai înainte. 

Chiar de la prima sa apariție în prim-plan 
era un om gata să înfrunte moartea, pregătit 
pentru întâmplări sângeroase.  

Oare înțelegeți ce semn evident (a fost 
aici)? Și prin aceasta îi înfricoșează pe toți, 
fiindcă ei au zis că pentru aceasta a venit aici, 
chiar pentru acest lucru:  

 
Dar toți cei care l-au auzit au fost 

uluiți și au zis: Nu este acesta cel care îi 
prigonea pe cei care chemau acest nume în 
Ierusalim și care a venit aici tocmai cu 
acest scop, ca să-i ducă pe ei legați la 
arhierei?  

Însă Pavel se întărea tot mai mult în 
putere și îi tulbura pe evreii care locuiau în 
Damasc, dovedind că Acesta este Hristos 
cu adevărat (9, 21-22). 

 
Ca unul învățat în Lege, le-a închis gurile 

și nu le îngăduia lor să spună [minciuni]. Ei 
crezuseră că, scăpând de Ștefan, au scăpat de 
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discuții, în aceste probleme [ale cunoașterii 
Legii și Scripturii], și au dat peste altul, mai 
vehement decât Ștefan494. 

(Recapitulare) Dar să ne uităm la cele 
[spuse] în legătură cu Ananias. Domnul nu i-a 
zis lui: Discută cu el [cu Pavel] și catehizează-l 
pe el! Căci dacă, atunci când El a spus: Se roagă 
și a văzut un om punându-și mâinile peste el (cf. 
9, 11-12), nu l-a convins, cu atât mai puțin dacă 
El i-ar fi poruncit acestea. 

Deci, pentru ca să nu se arate necredincios 
[, de aceea i-a spus]: a văzut în vedenie. Luați 
aminte că, în situația anterioară, nici lui Filip 
nu i s-au spus toate imediat. 

Nu te teme, zice El, căci acesta este Mie 
vas ales! (9, 15).  

[Domnul] îl eliberează de frica lui îndea- 
juns de mult, [încât el nu se mai teme] dacă 
situația este astfel și [gândind că] acest om va fi 
atât de râvnitor pentru cauza noastră, încât 
chiar [va dori] să sufere multe necazuri. 
                                           

494 Ceea ce înseamnă că Sfântul Ștefan era un 
foarte bun cunoscător al Sfintei Scripturi și că lapi- 
darea lui mai înaintea tuturor celorlalți Mucenici 
creștini nu a fost o întâmplare.  

Cei care l-au omorât nu au pus mâna doar pe 
unul dintre Ucenicii lui Hristos, oricare ar fi fost el, ci l-
au prins pe acesta și l-au omorât cu pietre în afara 
cetății pentru că îi învingea în cuvânt, cunoscând 
foarte bine Scripturile și profețiile și arătând că Iisus 
este Hristos Cel profețit și că învățătura Lui nu este 
deloc împotriva celei a Sfinților Profeți, ci împlinirea și 
desăvârșirea aceleia. 

Însă totdeauna, când dracii sau uneltele lor cred 
că scapă de unii, care le strică lor ploile, Dumnezeu îi 
ridică pe alții, chiar mai puternici și mai plini de har 
decât cei dintâi. 
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Și în mod drept este numit vas, pentru 
motivul de a arăta că răul nu este o calitate 
fizică. Un vas al alegerii, zice El, căci noi alegem 
ceea ce este îngăduit/ ortodox. 

Și nimeni să nu-și închipuie că (Ananias) 
grăiește întru necredință despre ceea ce i s-a 
spus lui, ca și cum s-ar fi putut gândi că Hristos 
îl mințea. Să nu fie! Ci, înfricoșat și tremurând, 
nici măcar n-a ascultat prea bine ceea ce i s-a 
spus, auzind numele lui Pavel. 

Mai mult, Domnul nu i-a spus că El îl or- 
bise, ci, rostind numele aceluia, frica a pus mai 
înainte stăpânire pe sufletul lui495. Vezi, zice el, 
cui mă predai: căci aici, pentru acest scop el a 
venit, ca să-i lege pe toți cei care cheamă numele 
Tău. Mă tem ca nu cumva să mă ia [legat] la 
Ierusalim: de ce mă arunci Tu în gura leului? 

Era îngrozit, chiar pe când rostea aceste 
cuvinte, încât din fiecare silabă putem înțelege 
virtutea (avreth,n) omului [, a lui Pavel]. Căci 
dacă astfel de lucruri ar fi fost spuse de către 
iudei, nu ar fi fost nimic minunat. Dar că 
aceștia [creștinii] sunt atât de înspăimântați, 
este cea mea covârșitoare dovadă a puterii lui 
Dumnezeu. 

Este arătată atât frica, cât și ascultarea mai 
mare decât frica. Pentru că era, într-adevăr, 
nevoie de putere.  

Dar pentru că El zice: un vas al alegerii, ca 
să nu-ți închipui că Dumnezeu trebuie să facă 
totul [în locul nostru], de aceea adaugă: ca să 
poarte numele Meu înaintea popoarelor și a 
împăraților și a fiilor lui Israil. Ananias a auzit 
ceea ce a vrut mai mult [să audă]: faptul că 
                                           

495 Al lui Ananias. 
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acesta va sta și împotriva evreilor. Aceasta i-a 
dat curaj mai presus de toate. Căci Eu, zice El, îi 
voi arăta lui câte trebuie el să pătimească pentru 
numele Meu. 

În același timp, aceasta s-a spus pentru ca 
să-l facă pe Ananias să roșească496: el, care era 
atât de turbat [împotriva creștinilor], va suferi 
aceste lucruri…iar tu nu vrei nici măcar să îl 
botezi! 

E bine [așa cum e], zice el [cu alte cuvinte], 
lasă-l să fie orb mai departe! E orb, de ce mă 
îndemni pe mine să-i deschid ochii, pentru ca din 
nou să îi lege pe oameni? 

[Iar răspunsul Domnului se poate înțe- 
lege astfel:] Nu te teme de cele viitoare, căci acea 
deschidere a ochilor lui el nu o va folosi împo- 
triva ta, ci în favoarea ta, căci nu numai că nu va 
face niciun rău, ci va pătimi multe [pentru 
Mine]. Dar ceea ce este cu adevărat minunat 
este că el mai întâi va cunoaște ce lucruri mari 
va pătimi și apoi va începe lupta împotriva 
primejdiilor.  

Frate Saul, Domnul Iisus – nu a zis: Care 
te-a făcut pe tine orb, ci: – Care ți S-a arătat ție 
pe cale, m-a trimis pe mine către tine, pentru ca 
să-ți recapeți vederea (9, 17).  

Luați aminte și la acest om [, la Ananias], 
cum nu grăiește nimic întru lauda sa, ci la fel 
cum spusese și Petru, când îl vindecase pe cel 
olog: De ce vă uitați la noi, ca și cum prin 
puterea sau sfințenia noastră l-am fi făcut pe el 
să meargă? (3, 12). 

La fel și aici, de asemenea, el a zis: Iisus, 
care ți S-a arătat ție. Sau (a spus-o) pentru ca 

                                           
496 De rușine pentru că s-a temut. 
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celălalt să creadă. Și nu a zis: Cel ce a fost 
răstignit, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce face minuni. 
Dar ce? Cel care ți S-a arătat ție, (vorbind) 
despre cele pe care le cunoștea celălalt. 

Și nici Hristos nu a adăugat [acestea], nici 
nu a spus: Eu sunt Iisus cel răstignit și înviat. 
Dar ce [a zis]? Cel pe care Îl prigonești.  

[Însă] Ananias nu i-a spus [lui Pavel, vor- 
bind despre Hristos]: Cel prigonit, ca să nu pară 
ca și cum ar fi vrut să-l tulbure (evpenqousi,a|n) sau 
să râdă de el. 

Cel care ți S-a arătat ție pe cale: și totuși El 
nu S-a arătat (în mod văzut), ci a fost văzut prin 
lucrurile pe care le-a făcut. 

Și a adăugat imediat, vrând să arunce un 
văl peste acuzație: ca să-ți recapeți vederea. 
[Adică:] nu am venit ca să-ți mustru trecutul, ci 
ca să-ți dau darul, pentru ca să-ți recapeți 
vederea și să te umpli de Duhul Sfânt (9, 17). 

A grăit aceste cuvinte întinzându-și mâini- 
le peste el. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca 
niște solzi. […] Și, luând mâncare, s-a întărit (9, 
18-19). Pentru că cei care sunt într-o astfel de 
situație se odihnesc [astfel de grija și de tensiu- 
nea anterioare]. Mai înainte nu a avut inimă ca 
să se atingă de mâncare, până când nu a primit 
marile daruri. 

Mi se pare că atât Pavel, cât și Cornilios/ 
Cornelius, au primit pe Duhul în clipa în care 
au fost rostite cuvintele. Și totuși, în acesta caz, 
dăruitorul nu era un om mare497.  

Astfel încât este adevărat că nu este nimic 
omenesc făcut în aceste lucruri, nici nu a fost 

                                           
497 Adică Ananias. 
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[ceva] făcut de către om, ci Dumnezeu a fost 
prezent, Făcătorul acestor lucruri.  

În același timp, Domnul îl învață pe el 
[Pavel] să gândească smerit despre el însuși, 
prin aceea că nu îl aduce pe el la Apostolii care 
erau cinstiți foarte mult, și îi arată, totodată, că 
aici nu era lucrat nimic omenesc.  

Totuși, încă nu era umplut de Duhul care 
lucrează semne: pentru ca și în acest fel cre- 
dința lui să fie arătată. Căci nu a lucrat nicio 
minune. 

Și îndată, zice, L-a propovăduit pe Iisus în 
sinagogi (9, 20). Nu că El a înviat, nu, nu 
aceasta, nici că El e viu! Dar ce? Îndată el a 
expus în mod riguros învățătura, că El este Fiul 
lui Dumnezeu. Dar toți cei care l-au auzit au fost 
uluiți (9, 20-21). Au fost reduși la necredință. Și 
totuși, ar fi trebuit nu să se mire, ci să aducă 
slavă și cinste [lui Dumnezeu].  

Nu este acesta cel care nu numai că era un 
prigonitor, ci îi nimicea pe cei care chemau acest 
nume – n-au zis pe Iisus, pentru că, din cauza 
urii, nu suportau nici măcar să audă numele Lui 
– și, ceea ce este încă și mai minunat, care a 
venit aici tocmai cu acest scop, ca să-i ducă pe ei 
legați la arhierei? (9, 21).  

[Cu alte cuvinte:] Nu putem să spunem că 
a fost mai înainte cu Apostolii. Vedeți [deci] 
prin câte mărturii este el mărturisit că a fost din 
numărul vrăjmașilor [Lui și ai Apostolilor].  

Însă Pavel nu numai că nu a fost tulburat 
prin aceste lucruri, nici nu s-a rușinat fața lui, ci 
se întărea tot mai mult în putere și îi tulbura pe 
evrei (9, 22), adică îi reducea la tăcere, nelă- 
sându-le nimic a putea spune în apărarea lor, 
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dovedind că Acesta este Hristos cu adevărat (9, 
22).  

Învățând, zice: pentru că acest om era un 
învățător. 

 
Și după ce s-au împlinit multe zile 

după aceasta, evreii s-au sfătuit să-l omoa- 
re (9, 23). 

 
Iudeii au recurs din nou la singurul lor 

silogism tare (ivscuro.n sullogismo,n)498, nemai- 
căutând acum acuzatori falși și mărturii false.  

N-au timp să aștepte acum [ca să găsească] 
aceste lucruri. Și ce fac? Stabilesc aceasta ei 
înșiși [, că Pavel trebuie omorât]. 

Căci, întrucât văd că problema [propo- 
văduirea] crește, nici măcar nu mai recurg la 
vreo formă de proces. 

 
Dar pândirea lor era cunoscută de 

către Saul. Și ei păzeau porțile ziua și 
noaptea, ca să-l ucidă (9, 24). 

 
 
Căci acest lucru499 era mai intolerabil 

pentru ei [chiar] decât minunile care avuseseră 
loc, [chiar] mai mult decât cei cinci mii [care se 
convertiseră mai întâi, la predica lui Petru], mai 
                                           

498 Adică singurul silogism pe care îl știau era… 
eliminarea fizică a celor care nu le erau pe plac. În 
toată istoria, batjocura, calomnia și uciderea sunt 
singurele silogisme pe care le cunosc cei care nu au 
niciodată argumente drepte, teologice cu adevărat și de 
bun simț, dar se cred și se prezintă pe ei ca foarte 
Drepți. 

499 Convertirea lui Pavel. 
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mult decât cei trei mii [convertiți a doua 
oară]500, pe scurt, mai mult decât orice. 

Și luați aminte la el, cum este eliberat, nu 
(în mod minunat) prin har, ci prin înțelepciu- 
nea omenească [și] nu așa cum fuseseră [elibe- 
rați] Apostolii, [și acestea] ca să înțelegeți virtu- 
tea (avreth.n) omului, cum strălucește ea chiar și 
fără minuni! 

 
Atunci ucenicii l-au luat pe el noaptea 

– pentru ca treaba să nu fie observată – și 
l-au coborât peste zid într-un coș (9, 25). 

 
 
Ce [face] atunci? Scăpând de o asemenea 

primejdie, fuge el oare? Nicidecum, ci se duce 
acolo unde le aprindea o mânie și mai mare. 

(Recapitulare) Și îndată L-a propovăduit pe 
Iisus în sinagogi – căci era drept în credință – că 
El este Fiul lui Dumnezeu. Dar toți cei care l-au 
auzit au fost uluiți etc. (9, 20-21), fiindcă, într-
adevăr, era greu de crezut.  

                                           
500 Pentru că un singur om, când este o perso- 

nalitate copleșitoare, face mult mai mult decât mulțimi 
întregi de mii de oameni.  

Aceia, care s-au convertit, s-au mântuit prin 
aceasta, dar nu au ieșit din anonimat, nu au făcut și 
lucruri sau fapte mărețe pentru credință.  

Însă acesta era plin de râvnă fierbinte și dum- 
nezeiască și plin de învățătură, cu adevărat, încât nu 
putea fi contrazis și nu se putea polemiza cu el.  

De aceea, după multe zile, în care au văzut că el 
nici nu se întoarce, nici nu poate fi biruit în cuvânt, s-
au hotărât să facă ceea ce știu netrebnicii întotdeauna 
să facă: să schimbe arma argumentului cu instrumen- 
tul asasinatului.  
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Dar Saul se întărea etc. De aceea, după 
multe zile se petrece aceasta: evreii s-au sfătuit 
să-l omoare. Dar pândirea lor era cunoscută de 
către Saul (9, 22-24). 

Ce înseamnă aceasta? Probabil că, pentru 
o vreme, el nu a dorit să plece de aici, deși 
probabil că mulți l-au rugat [să se pună la adă- 
post]. Dar când a aflat el însuși, atunci a îngă- 
duit ucenicilor lui [să-l scotă din cetate], căci a 
avut ucenici de îndată [ce a început să propovă- 
duiască]. 

Atunci ucenicii etc. (9, 25). Despre această 
împrejurare el zice: Etnarhul/ dregătorul/ gu- 
vernatorul lui Aretas împăratul păzea cetatea 
Damascului [cu ostași], dorind să mă prindă (II 
Cor. 11, 32). 

 Dar luați aminte la scriitor501 aici, că nu 
relatează întâmplarea cu ambiție, ca și când ar 
fi vrut să arate ce important era Pavel, zicând: 
căci l-au stârnit pe împărat și așa mai departe, ci 
numai: Atunci ucenicii l-au luat pe el noaptea și 
l-au coborât peste zid într-un coș (9, 25)!  

Căci l-au trimis în afara cetății singur, 
nefiind nimeni cu el. Și a fost bine că au făcut 
aceasta, urmarea fiind că s-a arătat pe sine 
Apostolilor în Ierusalim.  

L-au trimis în afara [Damascului] ca legat 
pentru ca să-i protejeze viața, prin această fugă, 
dar el a făcut dimpotrivă: a sărit în mijlocul 
celor care erau turbați împotriva lui. Aceasta 
înseamnă să fii înflăcărat, aceasta [înseamnă] să 
fii fierbinte/ zelos cu adevărat! 

Din acea zi a cunoscut toate poruncile pe 
care le auziseră Apostolii [de la Hristos]: Și cine 

                                           
501 La Sfântul Luca. 
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nu-și ia crucea sa și nu-Mi urmează Mie nu este 
vrednic de Mine (Mt. 10, 38). Chiar faptul că 
fusese mai încet în a veni [după El], față de 
ceilalți [Apostoli], l-a făcut pe el și mai râvnitor. 
Căci cui i se iartă mult (Lc. 7, 47), acela va iubi 
mai mult. Așa încât: cu cât a venit mai târziu, 
cu atât a iubit mai mult. Și făcând zece mii de 
lucruri greșite [, atunci când era prigonitor], a 
considerat că nu ar putea niciodată să arunce în 
umbră faptele sale de mai înainte. 

Dovedind…(9, 22), zice: adică, prin învăță- 
tură cu blândețe. Și luați aminte că ei nu i-au 
spus lui: Tu ești cel care i-ai nimicit [pe creștini]! 
De ce te-ai schimbat?, pentru că le era rușine, 
dar și-au spus aceasta lor înșiși. 

Căci el le-ar fi răspuns: Chiar acest lucru ar 
trebui să vă învețe!, așa după cum, de fapt, chiar 
spune în cuvântul său înaintea lui Agripa.  

Să urmăm și noi acestui bărbat: să ne 
purtăm sufletele noastre pe mâini, gata să în- 
fruntăm toate primejdiile! 

(Faptul că a fugit din Damasc) nu a fost o 
lașitate: s-a păstrat pe sine pentru propovă- 
duire. Dacă ar fi fost un laș, nu s-ar fi dus la 
Ierusalim, nu ar fi început îndată să propovă- 
duiască. [Și a făcut așa pentru că altfel] și-ar fi 
pierdut din vehemență, căci fusese învățat din 
ceea ce i se întâmplase lui Ștefan. 

Nu a fost un laș, dar a fost iconomic 
(oivkonomiko,j). De aceea a considerat că nu era 
ceva măreț să moară pentru Evanghelie, decât 
dacă ar face aceasta pentru o lucrare mare, 
nedorind nici măcar să Îl vadă pe Hristos, pe 
Care tânjea să Îl vadă mai mult decât toate, 
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dacă lucrarea misiunii sale printre oameni nu ar 
fi fost îndeplinită (cf. Filip. 1, 23-24). 

Astfel ar trebui să fie sufletul unui creștin!  
De la prima sa apariție, de la bun început, 

caracterul lui Pavel a vorbit despre el însuși. Ba 
chiar înainte de aceasta, chiar în lucrurile pe 
care le-a făcut nu întru cunoștință (Rom. 10, 2). 
[Căci] nu a fost după înțelegerea omenească 
faptul că el a fost mișcat să procedeze așa cum a 
făcut. 

Căci dacă, mult timp după aceea, [încă] nu 
era mulțumit să plece [din această viață], cu 
atât mai mult la începutul călătoriei sale, când 
de abia părăsise portul! 

Hristos lasă multe lucruri ca să fie făcute 
prin înțelepciune omenească, ca să învățăm că 
(Ucenicii Lui) erau oameni, că nu era să se facă 
toate și peste tot numai prin har, căci altfel ar fi 
fost numai bușteni nemișcați. Ci în multe situa- 
ții ei înșiși au rezolvat lucrurile.  

Aceasta nu înseamnă mai puțin decât 
mucenicia: a nu te da în lături de la nicio 
suferință de dragul mântuirii celor mulți. Nimic 
nu Îl desfată pe Dumnezeu atât de mult [decât 
acest lucru].  

Și iarăși voi repeta ceea ce am spus adesea 
– și o repet pentru că o doresc nespus de mult – 
după cum Hristos a făcut asemenea, când a 
vorbit despre iertare: Când vă rugați, iertați 
dacă aveți ceva împotriva oricărui om! (Mc. 11, 
25). Și iarăși i-a spus lui Petru: Nu-ți spun ție: 
iartă până de șapte ori, ci până de șaptezeci de 
ori câte șapte (Mt. 18, 22). 

Căci și El Însuși, de fapt, iartă păcatele 
împotriva Lui. Deci așa trebuie să facem și noi, 
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pentru că știm că acesta este scopul însuși al 
Creștinismului: [este] propovăduirea continuă a 
acestuia. 

Nimic nu este mai rece decât un creștin 
căruia nu-i pasă de mântuirea celorlalți.  

Nu puteți aici să invocați sărăcia. Căci cea 
care a aruncat cei doi bănuți (cf. Lc. 21, 2) vă va 
învinui pe voi. Iar Petru a zis [, de asemenea]: 
Argint și aur nu am (F. Ap. 3, 6). Iar Pavel era 
atât de sărac, încât era mereu înfometat și avea 
nevoie de hrana necesară [ca să trăiască]. 

Nu puteți să invocați [nici] faptul că nu 
sunteți nobili din naștere, căci nici aceia [Apos- 
tolii] nu erau nobili502 și erau născuți [tot] din 
părinți care nu erau nobili. Nu puteți să pretin- 
deți lipsa de educație, fiindcă și ei erau oameni 
neștiutori de carte (F. Ap. 4, 13)503. 

De aceea, chiar dacă ai fi un sclav sau un 
sclav fugit, poți să-ți împlinești partea ta, căci 
astfel era și Onisimos, și cu toate acestea vedeți 
spre ce îl cheamă pe el Pavel și ce mare cinstire 
îi acordă: ca să-mi slujească mie, zice, în lanțu- 
rile mele (Filim. 13). 

Nu puteți să invocați neputința, pentru că 
astfel era și Timoteos, având adesea neputințe. 
Fiindcă zice Apostolul: Folosește puțin vin 
pentru [sănătatea] stomacul[ui] tău și pentru 
neputințele tale cele multe (I Tim. 5, 23). Oricine 
                                           

502 Nu erau prinți, născuți în case nobiliare sau 
de neam împărătesc. 

503 Cf. BYZ: a;nqrwpoi avgra,mmatoi,/ oameni agra- 
mați/ iliterați. Care nu au învățat să scrie și să citească. 
Dar erau astfel nu pentru că nu vruseseră să învețe și 
să citească Legea, ci pentru că erau foarte săraci și nu 
avuseseră nicidecum posibilitatea să fie printre cei 
care puteau învăța carte.  
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poate să își ajute aproapele, dacă își împlinește 
partea sa504.  

Nu vedeți pomii neroditori cât sunt de 
puternici, cât de atrăgători, cât de mari și de 
netezi și cât de înalți? Dar dacă am avea o 
grădină, am prefera să avem rodii sau măslini 
plini de roade[le lor]. Căci ceilalți sunt pentru 
desfătarea ochiului, dar nu pentru rod, care în 
ei este mic. 

La fel sunt și acei oameni care nu își 
privesc decât interesul lor. Ba nu, din moment 
ce acești oameni sunt buni numai de ardere [în 
Iad], în timp ce acei copaci sunt folositori pen- 
tru construirea caselor și pentru sănătatea celor 
din ele. 

Astfel au fost acele fecioare, curate într-
adevăr, cuviincioase și smerite, dar nefolo- 
sitoare pentru nimeni (cf. Mt. 25, 1-12), motiv 
pentru care au fost arse. 

Astfel sunt cei care nu L-au hrănit pe 
Hristos. Căci luați aminte că niciuna dintre ele 
nu a fost învinuită de păcate personale, de des- 
frânare, spre exemplu, sau de mărturie minci- 
noasă, mai pe scurt, de niciun păcat în afară de 
acela de a nu fi fost nimănui de folos. 

Astfel a fost [și] cel care și-a îngropat ta- 
lantul/ talentul (Mt. 25, 24-25), arătând cu ade- 
vărat o viață fără vină, dar nefiind folositor ni- 
mănui. 

Cum poate unul ca acesta să fie creștin? 
Spuneți, dacă maiaua/ plămada amestecată cu 
făina nu schimbă întregul în însăși firea lui, 
[mai] este un asemenea lucru plămadă/ maia? 
Iarăși, dacă un parfum nu varsă mireasmă dulce 

                                           
504 Dacă face ceea ce e în stare să facă. 
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înspre cei care se apropie de el, putem să îl 
[mai] numim parfum? 

Nu spune: nu este cu putință pentru mine 
să-i determin pe alții (să devină creștini)! Căci 
dacă ești creștin nu este cu putință decât să faci 
astfel. Căci așa după cum proprietățile firești ale 
lucrurilor nu pot fi câștigate, la fel este și aici: 
lucrul face parte din însăși firea creștinului. 

Nu Îl jigniți pe Dumnezeu! Căci a zice că 
soarele nu poate străluci este o insultă la adresa 
Lui. A zice că un creștin nu poate să facă ceea ce 
e bine este o insultă la adresa lui Dumnezeu și 
înseamnă să-L faci pe El mincinos. Căci este 
mai ușor pentru soare să nu strălucească decât 
ca un creștin să nu iradieze lumină. E mai ușor 
pentru lumină să fie întuneric, decât să fie 
acesta astfel. 

Nu-mi spuneți că nu este cu putință! 
Contrariul nu este cu putință. Nu-L insultați pe 
Dumnezeu! Dacă ne punem odată lucrurile în 
ordine, celelalte vor urma ca o consecință fi- 
rească și necesară. 

Nu este cu putință ca lumina unui creștin 
să fie ascunsă. Nu este cu putință ca o făclie/ o 
lampă atât de evidentă să fie tăinuită. Să nu fim 
neglijenți! Căci, dacă binele care răsare din 
virtute ne atinge atât pe noi, cât și pe cei care 
beneficiază de el, la fel și din viciu/ păcat iese o 
pierdere îndoită, care ne atinge atât pe noi, cât 
și pe cei pe care îi rănește. 

Să zicem că ar fi (dacă vreți) un om oare- 
care, care a suferit numeroase rele de la cineva 
și să zicem că nimeni nu îi ține partea, și totuși 
omul acela îi întoarce [răul făcând] gesturi/ lu- 
cruri bune: ce învățătură este mai mare decât 
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aceasta? Ce cuvinte sau ce îndemnuri pot egala 
aceasta? Ce mânie ar putea fi atât de mare încât 
să nu o stingă și să nu o înmoaie? 

Știind deci aceste lucruri, să rămânem în 
virtute, știind că nu este cu putință să ne 
mântuim altfel, decât trecând prin această viață 
și făcând aceste fapte bune, ca să primim și 
lucrurile bune care vor veni, prin harul și mila 
Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care Tatălui, 
împreună și Duhului Sfânt, fie slava, puterea, 
cinstea, acum și pururea, în veacul fără de 
sfârșit. Amin. 
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